СПРАВКА
за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации, по
проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
за периода 05.04.2021 – 05.05.2021 г.

№

1.

Участник в
обществените
консултации
Фондация „Живот със
синдром на Даун“ рег. № 92-Ф-86 от
14.04.2021;
рег. № 92-Ф-46 от
10.05.2021 г.;
рег. № 92-Ф-47 от
11.05.2021;
Портал за обществени
консултации –
13.04.2021 г.

Предложения

Приема се/
Не се приема

Мотиви

Предвид
необратимия
характер
на
състоянията, посочени в Раздел XI –
„Генетични аномалии“ (т.1) считаме за
необходимо предлаганото изменение на
Наредбата за медицинската експертиза да бъде
проведено докрай, като бъдат изменени и
съответните разпоредби от Наредбата, които
регламентират срока на валидност на
освидетелстването и предпоставките за ново
освидетелстване.
В тази връзка по – конкретно предлагаме да
бъдат изменени съответните текстове от
Наредбата и/или да бъдат въведени нови
текстове в раздел XI и/или систематично на
друго подходящо място в Наредбата в следния
смисъл:
1. Определеният процент инвалидност (50 1. Приема
%) да се приеме като минимален процент, под принцип
който ТЕЛК/НЕЛК не може да пада, а не като
задължителен за всеки случай. Да не се
поставя горна граница на процента
инвалидност при отчитане особеностите на
всеки отделен случай;

се

по 1.
Промяната
е
отразена
в
„Забележка“ в Раздел ХI Генетични
аномалии на ЧАСТ ДЕВЕТА след т.
3.

1

2. Решението на ТЕЛК/НЕЛК
освидетелстване да бъде пожизнено;

за 2. Приема се

3. При влошаване на общото здравословно 3. Приема се частично
и/или психическо състояние лицата да имат
право на явяване пред ТЕЛК/НЕЛК за
преосвидетелстване. В този случай новото
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК
за
преосвидетелстване не може да поставя
лицето в по-неблагоприятно положение,
отколкото
преди
явяването
за
преосвидетелстване.
Целта на предлаганото от нас изменение и
допълнение на Наредбата за медицинската
експертиза е децата със Синдром на Даун,
както и техните семейства, да бъдат облекчени
от задължението за периодично явяване пред
ТЕЛК/НЕЛК (предвид трайния и необратим

2. Допълват се т. 1, 2 и 3 в Раздел ХI
Генетични аномалии на ЧАСТ
ДЕВЕТА от Приложение № 1 на
Наредбата
за
медицинската
експертиза. Освен това допълнението
на Наредбата за медицинската
експертиза с новия чл. 69а, както и
допълването на Правилника в чл. 56,
ал. 3, също са в съответствие на това
предложение на вносителя.
В допълнение, отделно е определен
пожизнен срок на инвалидност и за
множество други отправни точки в
Приложение
1,
описващи
заболявания/състояния с безспорен
от
медицинска
гледна
точка
дефинитивен характер.
3. И към момента правото за явявяне
за преосвидетелстване на лицата,
независимо от срока на инвалидност,
определен в експертното решение, е
гарантирано, тъй като един от
поводите за подаване на заявлениедекларация от заинтересованото лице
или неговите законни представители
е предсрочното преосвидетелстване
за влошено или подобрено състояние
(чл. 56 от Правилника….). За поголяма яснота, в чл. 69 и предложения
нов чл. 69а от НМЕ се добавя нова
алинея, която определя възможност
преосвидетелстването на тези лица да
се извърши по тяхно искане или по
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характер на състоянието им), като в същото
време се даде възможност да се отчете
влошаването
на
състоянието
им
с
предоставяне на по – висок процент
инвалидност
спрямо
първоначално
определения.
Разчитаме че ще съобразите нашите
предложения, в качеството на лица, които са
пряко засегнати от проблема и оставаме на
разположение в случай на нужда от
допълнителни пояснения по повод нашето
предложение.
Петиция в подкрепа на направените
предложения
от
Фондацията
https://www.peticiq.com/319716.

искане на контролните органи на
медицинската експертиза.
Медицинската оценка представлява
независимо, експертно, обективно
становище, като тя не се прави с оглед
поставяне
на
лицето
в
поблагоприятно или по-неблагоприятно
положение. Определянето на крайния
процент ТНР/ВСУ се извършва въз
основа на представените медицнски
документи, в които е обективизирано
здравословото състояние на лицето и
настъпилите увреждания.
Предложението на вносителя на
практика изключва възможността от
благоприятно
повлияване
на
увреждането, което не съответства на
действителността.
Освен това, ако се приеме това
предложение за случаите с генетични
аномалии, всички останали лица, с
други
увреждания,
ще
бъдат
дискриминирани, ако за тях не се
приемат същите условия при
преосвидетелстването,
а
това
практически е невъзможно, тъй като
благоприятното
повлияване
на
здравословното състояние не може да
се изключи като възможност при
недефинитивни състояния.
В конкретния случай, касаещ
генетичните
аномалии,
от
съществено значение е отразяването
на пожизнен срок на инвалидност на
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посочения процент в трите точки на
този раздел.
2.

mmddimitrova - Портал
за обществени
консултации –
13.04.2021 г.;
nicole.toncheva193 Портал за обществени
консултации –
13.04.2021 г.;
Roydeva - Портал за
обществени
консултации –
13.04.2021 г.;
zhulietahrst - Портал за
обществени
консултации –
13.04.2021 г.;
Мартина Тодорова Портал за обществени
консултации –
13.04.2021 г.;
iavramova –
Портал за обществени
консултации –
13.04.2021 г.;

За генетичните състояния, посочени в Раздел
XI – „Генетични аномалии“ трябва да бъдат
изменени съответните текстове от Наредбата
и/или да бъдат въведени нови текстове в
раздел XI и/или систематично на друго
подходящо място в Наредбата в следния
смисъл:
1. Определеният процент инвалидност (50
%) да се приеме като минимален процент, под 1. Приема
който ТЕЛК/НЕЛК не може да пада, а не като принцип
задължителен за всеки случай. Да не се
поставя горна граница на процента
инвалидност при отчитане особеностите на
всеки отделен случай;
2. Решението
на
ТЕЛК/НЕЛК
освидетелстване да бъде пожизнено;

за 2. Приема се

се

по 1.
Промяната
е
отразена
в
„Забележки“ в Раздел ХI Генетични
аномалии на ЧАСТ ДЕВЕТА след т.
3.

2. Допълват се т. 1, 2 и 3 в Раздел ХI
Генетични аномалии на ЧАСТ
ДЕВЕТА от Приложение № 1 на
Наредбата
за
медицинската
експертиза. Освен това допълнението
на Наредбата за медицинската
експертиза с новия чл. 69а, както и
допълването на Правилника в чл. 56,
ал. 3, също са в съответствие на това
предложение на вносителя. В
допълнение, отделно е определен
пожизнен срок на инвалидност и за
множество други отправни точки в
Приложение
1,
описващи
заболявания/състояния с безспорен
от
медицинска
гледна
точка
дефинитивен характер.
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Стефка Каралеова Портал за обществени
консултации –
13.04.2021 г.;
alazarova –
Портал за обществени
консултации –
13.04.2021 г.;
Syaromenok - Портал за
обществени
консултации –
14.04.2021 г.;
Stankova –
Портал за обществени
консултации –
14.04.2021 г.;
GalYol –
Портал за обществени
консултации –
14.04.2021 г.;
Garo - Портал за
обществени
консултации –
14.04.2021 г.;
anieli - Портал за
обществени

3. При влошаване на общото здравословно 3. Приема се частично
и/или психическо състояние лицата да имат
право на явяване пред ТЕЛК/НЕЛК за
преосвидетелстване. В този случай новото
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК
за
преосвидетелстване не може да поставя лицето
в по-неблагоприятно положение, отколкото
преди явяването за преосвидетелстване.

3. И към момента правото за явявяне
за преосвидетелстване на лицата,
независимо от срока на инвалидност,
определен в експертното решение, е
гарантирано, тъй като един от
поводите за подаване на заявлениедекларация от заинтересованото лице
или неговите законни представители
е предсрочното преосвидетелстване
за влошено или подобрено състояние
(чл. 56 от Правилника….). За поголяма яснота, в чл. 69 и предложения
нов чл. 69а от НМЕ се дава
възможност преосвидетелстването на
тези лица да се извърши по тяхно
искане или по искане на контролните
органи на медицинската експертиза.
Медицинската оценка представлява
независимо, експертно, обективно
становище, като тя не се прави с оглед
поставяне
на
лицето
в
поблагоприятно или по-неблагоприятно
положение. Определянето на крайния
процент ТНР/ВСУ се извършва въз
основа на представените медицнски
документи, в които е обективизирано
здравословото състояние на лицето и
настъпилите увреждания.
Предложението на вносителя на
практика изключва възможността от
благоприятно
повлияване
на
увреждането, което не съответства на
действителността.
Освен това, ако се приеме това
предложение за случаите с генетични
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консултации –
14.04.2021 г.;
bpeneva - Портал за
обществени
консултации –
14.04.2021 г.;
staniMIRA- Портал за
обществени
консултации –
14.04.2021 г.;
Ivkoni- Портал за
обществени
консултации –
15.04.2021 г.;

аномалии, всички останали лица, с
други
увреждания,
ще
бъдат
дискриминирани, ако за тях не се
приемат същите условия при
преосвидетелстването,
а
това
практически е невъзможно, тъй като
благоприятното
повлияване
на
здравословното състояние не може да
се изключи като възможност при
недефинитивни състояния.
В конкретния случай, касаещ
генетичните
аномалии,
от
съществено значение е отразяването
на пожизнен срок на инвалидност на
посочения процент в трите точки на
този раздел.

Chunchukova- Портал
за обществени
консултации –
15.04.2021 г.;
ИлиянМ - Портал за
обществени
консултации –
15.04.2021 г.;
yori_to - Портал за
обществени
консултации –
17.04.2021 г.;
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binaz1986 - Портал за
обществени
консултации –
17.04.2021 г.;
Sehi - Портал за
обществени
консултации –
17.04.2021 г.;
MirelaVladimirova12345
- Портал за обществени
консултации –
17.04.2021 г.;
Plamena Pavlova Портал за обществени
консултации –
19.04.2021 г.;
Plamena Pavlova Портал за обществени
консултации –
19.04.2021 г.;
Milenna1217 - Портал
за обществени
консултации –
20.04.2021 г.;
Красимир ЛамбовПортал за обществени
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консултации –
21.04.2021 г.;
mariyanasavova Портал за обществени
консултации –
22.04.2021 г.;
Антонина - Портал за
обществени
консултации –
26.04.2021 г.;
valentina_ush - Портал
за обществени
консултации –
26.04.2021 г.;
Marinova - Портал за
обществени
консултации –
27.04.2021 г.;
Siana Toromanova Портал за обществени
консултации –
28.04.2021 г.;
ДимитроваД - Портал
за обществени
консултации –
29.04.2021 г.;
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PetiaBo- Портал за
обществени
консултации –
03.05.2021 г.;
Tokoto - Портал за
обществени
консултации –
03.05.2021 г.;
AMBULANCES-EU
LTD - Портал за
обществени
консултации –
04.05.2021 г.;
Borisov - Портал за
обществени
консултации –
04.05.2021 г.;
manuel - Портал за
обществени
консултации –
04.05.2021 г.;
радгеомилушева Портал за обществени
консултации –
05.05.2021 г.
3.

Национална асоциация
саркоидоза (НАС) –

Според нашата преценка и в съответствие с
постъпилите мнения и предложения сред
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рег. № 15-00-139 от
22.04.2021 г.;
рег. № 15-00-142 от
22.04.2021 г.

нашите членове, хора с увреждания и
специалисти изразяваме следното становище
за промени в Проекта за изменение и
допълнени на Наредбата за медицинската
експертиза.
1.
Предложение – във връзка с промяна в 1. Не се приема
Наредбата за медицинската експертиза отново
предлагаме да се промени Приложение № 2 и
се приеме нашата редакция.
§ 1. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 3
„Методика за прилагане на отправните точки
за
оценка
на
трайно
намалената
работоспособност (вида и степента на
увреждане) в проценти“ да се направят
следните изменения
Точка III да придобие следната редакция:
„III. „Когато са налице две или повече
увреждания, за всяко от които в отправните
точки за оценка на трайно намалената
работоспособност/вид и степен на увреждане е
посочен отделен процент, и поне едно от тях е
определен
процент
трайно
намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане 50 % или над 50%, независимо дали са за
заболявания от общ характер, или за
заболявания с причинна връзка, оценката на
трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане се определя, като се взема
най-високият
процент
по
съответната
отправна точка на най-тежкото увреждане.
Към него се прибавят 20% от сбора на
процентите на останалите увреждания.
Мотиви: Най-потърпевши от промяната на
Методиката се явяват хората с множество
увреждания. Сред тях са хората с редки

1. И към момента възможността за
събиране на проценти при множество
заболявания е предвидена в т. IV от
Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от
Наредбата
за
медицинската
експертиза (НМЕ).
Също така, промени в Приложение №
2 от НМЕ не са обект на обсъждане
във връзка с предложения проект за
изменение и допълнение на НМЕ и
евентуална
промяна
на
това
приложение изисква преминаване
през цялостната законова процедура
на
приемане.
Точка
III
от
Приложение № 2 в тази си редакция
беше обект на такова самостоятелно
разглеждане и преминаване през
цялата процедура на нормативна
промяна,
включително
междуведомствено съгласуване и
провеждане
на
обществени
консултации в периода 18.07.2020 г. –
31.07.2020 г. Допълнението на НМЕ в
тази част е прието с ПМС № 241 от
2020 г. за допълнение на Наредбата за
медицинската експертиза и е
обнародвано в ДВ, бр. 79 от 2020 г., в
сила от 08.09.2020 г.
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болести, защото повечето от редките болести
са мултисистемни - засягат различни органи и
системи в човешкото тяло. Определянето на
едно водещо увреждане не отразява реалното
състояние на пациентите.
Тези промени са наложителни от наша гледна
точка защото повечето хора с редки болести
имат множество увреждания независимо дали
са свързани с основното заболяване или не.
Смятаме, че отразяването на състоянието им е
съпроводено с отчитането на съпътстващите
заболявания.
2.
Предложения за промени в част
девета „Вътрешни болести“ Раздел I „Захарен 2. Не се приема
диабет“ с наша редакция
Смятаме, че предложената промяна
Ваша т. 8. В част девета „Вътрешни болести“
се правят следните изменения и допълнения:
а) Раздел Ι „Захарен диабет“ се изменя така:
„Раздел Ι „Захарен диабет“
1.
Захарен диабет тип 2 (на лечение с
перорални,
инжекционни
неинсулинови
препарати или инсулин):
1.1. без усложнения – 20%;
1.2. с усложнения:
1.2.1. с едно усложнение – 40 %;
1.2.2. с две усложнения – 50 %;
1.2.3. с повече от две усложнения – 60 %.
2.
Захарен диабет тип 1:
2.1. без усложнения – 50 %;
2.2. с усложнения:
2.2.1. с едно усложнение – 60 %;
2.2.2. с две усложнения – 71 %;
2.2.3. с повече от две усложнения – 80 %

2. Съгласно представено становище
от Експертния съвет по медицинска
специалност „Ендокринология и
болести на обмяната“, експертизата
се прави, за да оцени функционалния
дефицит,
респективнто
здравословното
състояние
на
пациента и наличните увреждания,
които дават отражение върху
работоспособността му, а не се прави
на база провеждана терапия. Лечение
на Захарен диабет тип 2 се провежда
както с перорални, така и с
инжекционни
неинсулинови
лекарствени продукти, като според
съвременните
препоръки
инсулиновата терапия е изместена
относително късно в хода на
заболяването с оглед наличните
групи неинсулинови препарати,
които са насочени към различни
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2.3.

деца до 16 годишна възраст – 80 %.

патогенетични
заболяването.

дефекти

на

Би трябвало да придобие следната
редакция:
Част девета „Вътрешни болести“
Раздел Ι „Захарен диабет“
1.
Захарен диабет тип 2 (на лечени с
перорални,
инжекционни
неинсулинови
препарати)
1.1. без усложнения – 20%;
1.2. с усложнения:
1.2.1. с едно усложнение – 40 %;
1.2.2. с две усложнения – 50 %;
1.2.3. с повече от две усложнения – 60 %.
2.
Захарен диабет тип 1 или Захарен
диабет тип 2 на инсулин зависима терапия:
2.1. без усложнения – 50 %;
2.2. с усложнения:
2.2.1. с едно усложнение – 60 %;
2.2.2. с две усложнения – 71 %;
2.2.3. с повече от две усложнения – 80 %
2.3. деца до 16 годишна възраст – 80 %.
Мотиви: Според вашата оценка на
въздействието формирания функционален
дефицит при диабет тип 1 и диабет тип 2 е
коренно различен. И на база на това твърдение
планирате предложените промени. Но до сега
се оценяваха уврежданията на база терапията,
защото
не
можете
да
различите
полиневропатията
при
ИЗТ
–
инсулинозависима терапия независимо от кой
диабет е причинена, а увреждането е в
напреднал стадий и се е задълбочило. Докато
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при диабетици тип 2 в начален стадий – на
хапчета или на инжекционни неинсулинови
препарати, уврежданията независимо дали
неврологични, съдови, очни, нефрологични
или други са в по- ранен стадий и не са в
същата степен засегнати различните органи и
системи. Затова възразяваме срещу така
предложените промени.
Абсолютно сме съгласни с определянето на
по-висок процент при децата до 16 годишна
възраст със захарен диабет – от 50 на 80.
Захарният диабет остава едно от найразпространените сред населението хронични
инвалидизиращи
заболявания,
което
постепенно разгръща симптоматиката си чрез
увреждане на различни органи и системи в
човешкия организъм, в резултат на което се
обективизират различни по брой и степен на
изява усложнения. Не сме съгласни с това
само броят на тези усложнения, а не
степента на причинените увреждания да се
приеме за най-обективен критерий. Точно
провежданата терапия е индикация за степента
на увреждане на засегнатите органи и се явява
най-обективният критерий за определяне на
различното състояние и съответно – на
функционалния дефицит при лицето.
3.
Предложение – Предлагаме промени и 3. Приема се по
в следните текстове, които касаят хората с принцип
увреждания с дефинитивни състояния:
Чл. 69, ал. 4
При дефинитивни състояния с генетична
обусловеност,
вродени
и
придобити
състояния без възможност за пълно или

3. Приема се предложението за
промяна в условията и реда на
определяне на пожизнен срок при
множествени увреждания, някои от
които не са дефинитивни, като в тази
връзка се създава нов чл. 69а в
Наредбата
за
медицинската
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частично възстановяване, се определя
пожизнен срок на инвалидността.
Чл. 69, ал. 5
При доказано само на едно дефинитивно
състояние и множествени увреждания/няколко
съпътстващи заболявания/, които не са
дефинитивни, се дава възможност да се
определи срок на инвалидността по чл. 69,
ал. 4 за това заболяване.
При отчитане на допълнителните заболявания,
срокът на инвалидността се определя съгласно
чл. 69, ал. 1.
Мотиви: Смятаме, че това да се доказва
непроменяемо състояние на всеки две или три
години е нерентабилно и нерационално.
Усилията, които влагат и лекари и пациенти, а
и като ресурс е по-добре да се вложи в лечение,
рехабилитация и ако са наложителни
изследвания, вместо отново да установяват
наличието на дефинитивна увреда.

4.

Национален
осигурителен институт
– рег. № 98-1506 от
22.04.2021 г.;
- рег. № 98-1506 от
27.04.2021 г.

1.
По
предложените
изменения
и 1. Приема се
допълнения на Приложение № 1 към чл. 63, ал.
1 от НМЕ, отразени в § 2 от проекта на
Постановление:
Подкрепяме направените предложения за
изменение и допълнение на Отправните точки
за
оценка
на
трайно
намалената

експертиза и се допълва чл. 56, ал. 3
от Правилника. В допълнение,
отделно е определен пожизнен срок
на инвалидност и за множество други
заболявания/състояния с безспорен
от
медицинска
гледна
точка
дефинитивен характер, описани с
отправните си точки в Приложение 1,
описващи.
Настоящият текст на чл. 69, ал. 4 от
НМЕ (При дефинитивни състояния
без възможност за пълно или
частично възстановяване се определя
пожизнен срок на инвалидността.) не
прави разграничение във вида на
заболяването при определяне на
пожизнен срок на инвалидоност. Той
гарантира
абсолютна
равнопоставеност на хората с
увреждания
и
не
възниква
необходимост
от
допълнително
уточняване за кои лица и конкретни
заболявания е приложим. В този
смисъл настоящата редакция е
всеобхватна и включва всички
състояния,
които
според
дефиницията, могат да се определят
като дефинитивни.
1. Промяната е отразена в т. 4 на
Раздел VIII Общи правила към ЧАСТ
ПЕТА от Приложение № 1 на НМЕ.
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работоспособност и за вида и степента на
увреждане в проценти.
Обръщаме
внимание
на
следното
несъответствие
между
направените
предложения и доклада на министъра на
здравеопазването:
В доклада, на стр. 7, се говори за направена
променя в Част V, раздел VIII, а именно
отпадане на т. 3 и изменение на т. 4, което не е
направено в § 2 от проекта на Постановление.
По този повод предлагаме в т. 4 на в § 2, в
която са отразени измененията и допълненията
на част пета „Очни заболявания“, накрая да се
добави:
„д) В раздел VIII Общи правила се правят 2. Приема се
следните изменения и допълнения:
аа) т. 3 се отменя
бб) т. 4 се променя така:
„При хронични заболявания – аблационна
болест и диабетна ретинопатия, при които са
проведени многократни лазерни/оперативни
лечения, доказани с обективни изследвания,
при които има установен функционален
дефицит, се определят:
а) на едното око – 10%;
б) на двете очи – 20%“

2. Промяната е отразена в:
а) чл. 23, ал. 1, т. 7, буква а) от
Правилника.
б) чл. 13, ал. 1 от Наредбата за
медицинската експертиза;
в) чл. 13, ал. 2 от Наредбата за
медицинската експертиза.

2.
По направените предложения за
допълнение на чл. 26, ал. 1 и чл. 28, ал. 1, т. 3
от
Правилника
за
устройството
и
организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи
(ПУОРОМЕРКМЕ), отразени в § 5 от проекта:
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На
основание
Кодекса
за
социално
осигуряване (КСО), Наредбата за реда на
представяне в Националния осигурителен
институт на данните за издадените болнични
листове и решенията по обжалването им
(НРПНОИДИБЛРО) и Наредбата за реда за
съобщаване, регистриране, потвърждаване,
обжалване и отчитане на професионалните
болести
(НРСРПООПБ),
Националният
осигурителен институт изчислява и изплаща
парични
обезщетения
за
временна
неработоспособност, извършва проучвания,
подготвя документи за органите на
медицинската експертиза за потвърждаване
или отхвърляне на професионалната болест и
изплаща пенсии поради инвалидност, като
упражнява непрекъснат предварителен и
текущ контрол на подаваните данни.
По този повод в института постъпва
информация за нееднозначно тълкуване на
някои текстове от ПУОРОМЕРКМЕ и НМЕ,
които създават проблеми при практическото
им прилагане по повод експертизата на
временната работоспособност при лица, които
са под карантина във връзка с COVID-19.
Това са текстовете на чл. 13, ал. 2 от Наредбата
за медицинската експертиза и чл. 23, ал. 1, т. 7,
буква „а“ от ПУОРОМЕРКМЕ, съгласно които
след изтичане на 14 дни непрекъсната 3. Приема се
временна
неработоспособност,
издадени
еднолично, осигуреното лице трябва да се
насочи към ЛКК.
По повод на изложеното, според нас
направените предложения не са достатъчни.
Необходимо е да се допълнят и посочените по-

3.
Предложените нормативни
промени
са
съгласувани
с
Националната експертна лекарска
комисия.
Във
връзка
с
направеното
предложение
са
направени
допълнителни промени в:
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горе текстове, като изрично се посочи, че ще
се изключват случаите, при които болничните
листове се издават еднолично, в това число и
болничните листове с причина „карантина“,
съгласно разпоредба от НМЕ.

а) чл. 11, ал. 2 от Правилника;
б) чл. 19, ал. 3 от Правилника;
в) в чл. 3, ал. 4 от Наредбата за
медицинската експертиза.

3.
По предложените изменения относно
изискванията към състава на комисиите на
ТЕЛК/НЕЛК
при
потвърждаване
или
отхвърляне на професионалните болести с чл.
11, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ и чл. 3, ал. 1 от
Наредбата
за
реда
за
съобщаване,
регистриране, потвърждаване, обжалване и
отчитане на професионалните болести
(НРСРПООПБ):
Не подкрепяме направеното предложение.
От
приложените
към
проекта
на
постановление документи не е видно
становището на НЕЛК по въпроса за
равнопоставеността на специалистите по
професионални болести и специалистите по
трудова
медицина,
както
и
за
регламентирането, в състава на ТЕЛК, при
потвърждаване
или
отхвърляне
на
професионалната болест да участва само един
лекар-специалист по професионални болести
или специалист по трудова медицина.
Считаме, че НЕЛК, като горестоящ
административен орган, оказващ методическа
помощ и контрол по организацията и
качеството на експертната дейност на ТЕЛК,
следва да изрази своето становище дали
предложените промени няма да доведат до
непълноти или немотивирани решения на
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ТЕЛК при определяне характера на
заболяванията.
Предложените текстове не са ясни и с тях не се
постига посочената цел.
Поради това предлагаме чл. 11, ал. 2 от
ПУОРОМЕРКМЕ да се измени така:
„При освидетелстване на лица със съмнение
за
професионална
болест
и
преосвидетелстване на лица с признати
професионални болести, в състава на ТЕЛК се
включват специалисти по трудова медицина
и/или по професионални болести, които
председателстват
заседанията
на
комисията. При разглеждане на случай на
професионална болест, предизвикана от
йонизиращи лъчения, в състава може да се
включва и специалист по радиобиология или
радиационна хигиена.
Мотиви:
Със сега действащата разпоредба на чл. 11, ал.
2 от ПУОРОМЕРКМЕ се обхващат само
случаи на освидетелстване на лица по повод
приемане или отхвърляне на професионален
характер на заболяването, което на практика
не е така, като текстът на разпоредбата създава
предпоставки за юридически спорове.
Освидетелстването на лицата със съмнение за
професионална
болест
и
преосвидетелстването на лицата с признати
професионални болести се извършва от
разширен състав на ТЕЛК със специалисти по
трудова медицина и професионални болести,
което съответства на глава III от НМЕ
18

„Определяне характера на заболяванията професионален или общ“.
Съгласно чл. 57, ал. 3 от НМЕ, при
преосвидетелстване на лица с професионални
заболявания
ТЕЛК/НЕЛК
може
да
препотвърди професионалното заболяване или
да установи липса на такова. В този смисъл
при преосвидетелстването на лицата с
признати професионални болести също се
изискват специални знания и компетентности
в областта на професионалните болести.
По отношение на лекарите специалисти в
състава на ТЕЛК считаме, че текстът е неясен
и се допуска пълна заменяемост на четиримата
лекари специалисти - от една страна
специалист по професионални болести със
специалност по трудова медицина, и от друга
страна специалист по трудова медицина със
специалност
по
радиобиология
или 4. Приема се
радиационна хигиена.
По този начин се създава възможност за
включване в състава на ТЕЛК само на
специалист
по
радиобиология
или
радиационна хигиена. Тези специалисти
притежават
специални
знания
и
компетентности в областта, свързана с
въздействието на йонизиращи лъчения и е
целесъобразно да участват при разглеждането
на случаи за потвърждаване или отхвърляне на
професионалната болест, причинени от
йонизиращи лъчения, но не и без участието на
специалист по професионални болести или
специалист по трудова медицина.

4. Промяната е отразена в чл. 3, ал. 1
от Наредбата за реда за съобщаване,
регистриране,
потвърждаване,
обжалване
и
отчитане
на
професионалните болести.
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4. Предлагаме чл. 3, ал. 1 от НРСРПООПБ да
се измени така:
„
(1)
Професионалните
болести
се
потвърждават или отхвърлят от териториални
експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от
Националната експертна лекарска комисия
(НЕЛК)“.
Мотиви:
Съгласно чл. 3, ал. 2 от НРСРПООПБ,
комисиите осъществяват дейността си в
съответствие с Правилника за устройството и
организацията на работата на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи, приет
с Постановление № 83 на Министерския съвет
от 2010 г., където с:
чл. 10, ал. 1 териториалните експертни
лекарски комисии се откриват и се закриват
със заповед на директора на съответната 5. Приема се
регионална
здравна
инспекция
след
съгласуване с министъра на здравеопазването;
чл. 10, ал. 3 съставът на ТЕЛК се
определя със заповед на ръководителя на
съответното лечебно заведение по образец
съгласно приложение № 5 в едноседмичен
срок от получаване на заповедта по ал. 1;
чл. 11, ал. 2 се определят изискванията
към състава на ТЕЛК за потвърждаване или
отхвърляне на професионален характер на
заболяването;
чл. 19, ал. 3 се определят изискванията
към състава на НЕЛК за потвърждаване или
отхвърляне на професионален характер на
заболяването.

5. Направени са промени във всички
посочени от вносителя текстове на
Наредбата
за
медицинската
експертиза,
Правилника
за
устройството и организацията на
работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните
картотеки
на
медицинските
експертизи и Наредбата за реда за
съобщаване,
регистриране,
потвърждаване,
обжалване
и
отчитане
на
професионалните
болести.
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5. Обръщаме внимание, че в НМЕ и
ПУОРОМЕРКМЕ има и други текстове, 7. Приема се
отнасящи се до изисквания за състава на ТЕЛК
и НЕЛК при освидетелстване на лица по повод
потвърждаване
или
отхвърляне
на
професионален характер на заболяването.
Например не е предложено изменение на чл. 3,
ал. 4 от НМЕ, който съдържа идентичен текст
с разпоредбите на чл. 11, ал. 2 от
ПУОРОМЕРКМЕ и чл. 3, ал. 1 от
НРСРПООПБ, но поставя еднакви изисквания
към съставите на ТЕЛК и НЕЛК при
потвърждаване
или
отхвърляне
на
професионалния характер на заболяването.

7. Предложението е отразено в
Преходни
и
заключителни
разпоредби на проекта на ПМС за
изменение
и
допълнение
на
Наредбата
за
медицинската
експертиза.

6.
По останалите текстове на проекта на
постановление - § 1, § 3 и § 4 нямаме бележки.
7. В преходни и заключителни разпоредби § 7
да се измени така:
„§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на
обнародването му в Държавен вестник, с
изключение на § 5, точки 2 и 3, които влизат в
сила един месец след обнародването“.
Мотиви:
На основание чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за
социално осигуряване (КСО), Националният
осигурителен институт създаде и подържа
електронен регистър на болничните листове и
решенията по обжалването им. За целта, със
заповед на управителя на НОИ, са утвърдени
„Функционални изисквания, структура и
формат на данните, поддържани от
програмните продукти за въвеждане и
контрол,
съхраняване,
отпечатване,
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5.

Национален
осигурителен институт
– рег. № 98-1506 от
18.05.2021 г.

представяне/анулиране на данните и изготвяне
на справки за издадени/анулирани болнични
листове и решения по обжалването им.“ Във
функционалните изисквания са заложени
нормативните разпоредби на НМЕ и
Правилника за устройството и организацията
на работата на органите на медицинската
експертизи
(ПУОРОМЕРКМЕ),
относно
правомощията на органите на медицинската
експертиза. При приемане на направените
предложения за допълнение на чл. 26, ал. 1 и
чл. 28, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ ще се
наложи
изменение
на
цитираните
функционални изисквания, в съответствие с
които следва да се преработят и използваните
от лечебните заведения програмни продукти,
както и водения от НОИ Електронен регистър
на болничните листове и решенията по
обжалването им. Това налага в Преходни и
заключителни разпоредби да се предвиди
времеви период за тяхното практическо
изпълнение. При условие, че се приемат
направените от НОИ предложения за
изменение и на чл. 13, ал. 2 от НМЕ и чл. 23,
ал. 1, т. 7, буква „а“ от ПУОРОМЕРКМЕ, във
връзка с изложеното, тяхното прилагане също
следва да бъде отложено с 1 месец.
Предложения за изменения и допълнения в
ПУОРОМЕРКМЕ /отбелязани в БОЛД/, във
връзка с проекта на Постановление за
изменение и допълнение на Наредбата за
медицинската експертиза:
1. Чл. 5а да се измени така:

1. Приема се

1. Изменението е отразено в чл. 5а от
Правилника за устройството и
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Постъпилите в Националния осигурителен
институт
медицински
документи
от
държава, с която се прилага международен
договор за социална сигурност или
европейски регламенти за координация на
системите за социална сигурност се
изпращат на РКМЕ към Столичната
регионална здравна инспекция, откъдето се
предават за превод на български език. Понататъшното
освидетелстване/
преосвидетелстване на лицата се извършва по
реда на правилника.
2. Приема се
2. В чл. 32, ал. 2, т. 8 думите „при постъпил
формуляр Е 213“ да се заменят с „при
постъпили медицински документи от
държава, с която се прилага международен
договор за социална сигурност или
европейски регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
3. Приема се
3. Чл. 40, ал. 1, т. 6 да се измени така:
„6. при получаване на медицински
документи от компетентната институция на
друга държава - членка на Европейския съюз,
на Европейското икономическо пространство
или на Швейцария;
4. Приема се по
4. Чл. 40, ал. 2 да се измени така: принцип
„Медицинските документи, получени от
държава, с която се прилага международен
договор за социална сигурност или
европейски регламенти за координация на
системите за социална сигурност се
изпращат на съответната ТЕЛК на територията
на гр. София чрез РКМЕ към Столичната

организацията на работа на органите
на медицинската експертиза и на
регионалните
картотеки
на
медицинските експертизи.

2. Изменението е отразено в чл. 32, ал.
2, т. 8 от Правилника.

3. Изменението е отразено в чл. 40, ал.
1, т. 6 от Правилника

4. Изменението е отразено в чл. 40, ал.
2 от Правилника
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регионална здравна инспекция в срок 14 дни от
получаването им.“
*) Да се има предвид, че ако РКМЕ ще
организира превода, срокът би следвало да се
удължи.

6.

Национална експертна
лекарска комисия
рег. № 98-1506 от
20.05.2021 г.

5. Не се приема
5. Чл. 55, ал. 1 да се допълни така:
„Съставянето, съхраняването и движението на
медицинската
документация
на
освидетелстваните лица от ТЕЛК и НЕЛК,
както и организация на превода на
български език на медицински документи,
постъпили от държава, с която се прилага
международен
договор
за
социална
сигурност или европейски регламент за
координация на системите за социална
сигурност, се осъществяват от РКМЕ.
*) Формуляр Е 213 сме заменили с
медицински документи, а не документация,
доколкото понятието е по-широко и обхваща и
формуляри /по договорите например/ и
документация.
Предлагаме отпадането на израза „които Приема се
председателстват
заседанията
на
комисията“ в чл. 3, ал. 4 от НМЕ, в чл. 11, ал.
2 и чл. 19, ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ, със
следните мотиви:
Съставите на ТЕЛК са регламентирани в чл. 3,
ал. 4; чл. 11, ал. 1; чл. 12 и чл. 13, ал. 2 от
ПУОРОМЕРКМЕ, а съставите на НЕЛК по
профили на заболяванията са определени в чл.
18 и чл. 19. Сключването на трудовите
договори с лекарите работещи в ТЕЛК и НЕЛК
са за длъжност „председател“ и длъжност
„член“. Различните длъжности обуславят

5. Предложената промяна е излишна,
тъй като промяната на чл. 5а отразява
и изискването Столична регионална
здравна инспекция да осигури
превода на медицинските документи
на български език.

Предложението
е
отразено
в
промяната на чл. 3, ал. 4 от Наредбата
за медицинската експертиза и чл. 11,
ал. 2 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за
устройството и организацията на
работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните
картотеки
на
медицинските
експертизи
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различни задължения за председателя и за
члена, различни трудови възнаграждения,
отговорности и т.н. (задълженията на
председателя на ТЕЛК са изведени в отделен
текст - чл. 39 от ПУОРОМЕРКМЕ,
задълженията на председателите на съставите
на НЕЛК са посочени в чл. 44). В този смисъл,
считаме за неправилно в отделни случаи
заседанията да се председателстват от член на
състава, а самият председател да заема
позиция на член и да се подписва като такъв това поражда неяснота как в конкретния
случай председателят да изпълнява своите
задължения, след като той всъщност не е
председател в конкретното административно
производство. Също така не е ясно какво
налага тази размяна - експерта по трудова
медицина или професионални болести така
или иначе участва в заседанието и предоставя
своята консултация.
От друга страна, медицинската експертиза
извършвана от ТЕЛК и НЕЛК представлява
комплексна оценка на здравословното
състояние на лицето. В тази комплексна
оценка се включват всички реквизити,
съдържащи се в експертното решение: оценка
на трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане, срок на инвалидността,
дата на инвалидизиране, наличието на трудова
злополука, причинна връзка по причина
военна
инвалидност,
професионално
заболяване и др.
Този комплексен характер на експертизата
прави медицински необосновано в един точно
определен случай на освидетелстване,
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7.

Конфедерация защита
на здравето – рег. №
15-00-140 и 15-00-143от 22.04.2021 г.;
рег. № 48-00-36 от
05.05.2021 г.

председател на комисията да бъде друг лекар,
а не този, който по длъжност е такъв. В
регламентирания общ ред за освидетелстване
се създава един необоснован по медицински
показатели
специален
ред
при
освидетелстването на конкретни случаи, който
приоритизира дадени заболявания спрямо
други по показател „характер на заболяването“
и то само по отношение на професионалните
болести (няма такъв текст например за
военната инвалидност).
Постановяването на експертните решения на
ТЕЛК и НЕЛК се извършва по установен ред,
с определени реквизити и от определени
специалисти. Случаите,
при които се
освидетелстват лица по повод приемане или
отхвърляне на професионален характер на
заболяването е част от комплексната оценка,
каквато е медицинската експертиза и не налага
по медицински показатели установяване на
специален ред, с председателстване от лекар,
който не е по длъжност председател на
състава.
Според нашата преценка и в съответствие с
постъпилите мнения и предложения сред
нашите членове, хора с увреждания и
специалисти изразяваме следното становище
за промени в Проекта за изменение и
допълнени на Наредбата за медицинската
експертиза.
1. Предложение – във връзка с промяна в
Наредбата за медицинската експертиза отново
предлагаме да се промени § 1. В приложение
№ 2 към чл. 63, ал. 3, подкрепяме
предложената методика от Национално
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представителните организации на и за хората с
увреждания.
§ 1. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 3
„Методика за прилагане на отправните точки
за
оценка
на
трайно
намалената
работоспособност (вида и степента на
увреждане) в проценти“ правим следните
предложения за промени в проекта на
Постановление на Министерския съвет,
отнасящи се до промени в цитирания
нормативен акт.
Точка III да придобие следната редакция:
„III. „Когато са налице няколко увреждания, 1. Не се приема по
независимо дали са за заболявания от общ отношение на т. III.
характер или за заболявания с причинна
връзка, за всяко от които в отправните точки за
оценка
на
трайно
намалената
работоспособност/вид и степен на увреждане е
посочен отделен процент, оценката на трайно
намалената работоспособност/вид и степен на
увреждане се определя, като се взема найвисокият процент по съответната отправна
точка на най-тежкото увреждане и към него се
прибавят 10 на сто от сбора на уврежданията с
определената степен 30 и над 30 %“. Всички
останали увреждания под 30 % се вписват в
Експертното решение, но не участват във
формирането на крайния процент на вид и
степен
на
увреждане/намалена
работоспособност.

1. Към момента Приложение № 2 от
Наредбата
за
медицинската
експертиза не е обект на промяна и
съответно - на обсъждане. Евентуална
промяна на този текст изисква
преминаване
през
цялостната
законова процедура на нейното
приемане.
Точка III от Приложение № 2 в тази
си редакция беше обект на
самостоятелно
разглеждане
и
преминаване през цялата законова
процедура на нормативна промяна,
включително представяне на мотиви,
междуведомствено съгласуване и
провеждане
на
обществени
консултации в периода 18.07.2020 г. –
31.07.2020 г. Допълнението на НМЕ в
тази част е прието с ПМС № 241 от
2020 г. за допълнение на Наредбата за
медицинската експертиза и е
обнародвано в ДВ, бр. 79 от 2020 г., в
сила от 08.09.2020 г.
27

Текста на т. IV. да придобие следната
1. Не се приема по
редакция:
IV. (изм. – ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от отношение на т. IV
11.06.2019 г.) Когато са налице две или повече
увреждания, за всяко от които в отправните
точки за оценка на трайно намалената
работоспособност/вид и степен на увреждане,
е посочен отделен процент и най-малко две от
тях са с определен процент трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане –
50 или над 50 на сто, независимо дали са за
заболявания от общ характер, или за
заболявания с причинна връзка, оценката на
трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане се определя, като се взема
най-високият
процент
по
съответната
отправна точка на най-тежкото увреждане.
Към него се прибавят 21 на сто от сбора на
процентите
на
всички
съпътстващи
увреждания.
Мотиви: най-потърпевши от действието на
настоящата Методика се явяват хората с
множество увреждания. Определянето на едно
водещо увреждане не отразява реалното
състояние на пациентите, особено при хората
с мултисистемни заболявания, когато се
засягат различни органи и системи в
човешкото тяло.
Тези промени в Приложение № 2 към чл. 63,
ал. 3 „Методика за прилагане на отправните
точки за оценка на трайно намалената
работоспособност (вида и степента на
увреждане) в проценти“ са наложителни от
наша гледна точка за хората с множество
увреждания независимо дали са свързани с

1. Към момента Приложение № 2 от
Наредбата не е обект на промяна и
съответно – на обсъждане.
Точка IV от Приложение № 2 в тази
си редакция беше обект на
самостоятелно
разглеждане
и
преминаване през цялата законова
процедура на нормативна промяна,
включително представени мотиви,
междуведомствено съгласуване и
провеждане
на
обществени
консултации в периода 21.03.2019 г. –
21.04.2019 г.
Промяната на НМЕ в тази част е
приета с ПМС № 139 от 2019 г. за
изменение
и
допълнение
на
Наредбата
за
медицинската
експертиза и е обнародвано в ДВ, бр.
46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.
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основното заболяване или не. Смятаме, че
отразяването на състоянието им не е
съпроводено с отчитането на съпътстващите
заболявания.
Отчитайки
решението
на
Върховния
административен
съд,
считаме
за
несправедливо не отразяването в ТЕЛК-овото
решение на наличието на няколко увреждания.
В тази връзка в предложението на Национално
представените организации на и за хора с
увреждания е отразено и степенувано
различното по тежест и брой увреждания
състояние на хората с
увреждания.
Показателно е в редакцията на т. III да бъдат
отчитани с по-нисък процент придружаващите
заболявания с по-малка тежест – 10 % от
сумата на придружаващите заболявания, при
условие че са довели до увреждане 30 и повече
процента. С този текст ще се постигне
ограничаване влиянието на маловажните
случаи и ще се отдаде значимото при оценка
на увреждания по-тежък характер.
С предложените промени в т. IV и промяна на
процента от 20 на 21 дава възможност да се
отчете тежестта на настъпилите увреждания. В
тези случаи комбинацията от висока степен на
две увреждания, всяко от които от 50 и над
50% плюс други увреждания под това ниво,
според нас, води до значителен по-тежък
здравен статус.
Подкрепяме така предложената Методика от
Национално представителните организации на
и за хора с увреждания.
2. Не се приема
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2. Предложение – служебно да отпадне
записът в експертните решения на ТЕЛК
„няма право на работа“, тъй като е забрана за
полагане на труд в противоречие с
Конституцията на РБ.
Мотиви: чл. 48 от Конституцията на РБ
(1) Гражданите имат право на труд.
Държавата се грижи за създаване на условията
за осъществяване на това право.
(2) Държавата
създава
условия
за
осъществяване на правото на труд на лицата с
физически и психически увреждания.
Подкрепяме така предложената поправка от
Национално представителни организации на и
за хора с увреждания.

2. В действащата Наредба за
медицинската експертиза, както и в
предложения проект на изменение и
допълнение на същата наредба, няма
промяна в текста на чл. 78, в който е
регламентирано, че в своите решения
ТЕЛК и НЕЛК определят условията
на
труд,
противопоказани
за
здравословното
състояние
на
освидетелстваните лица. В случаите,
когато не се касае за дефинитивно
заболяване, лицата с увреждания
биват
трудоустроявани
при
необходимост. При дефинитивните
състояния текстът на ал. 4 гласи, че
лицето е в състояние да работи
според
квалификацията
и
възможностите си.
Цитираният
от
вносителя
на
предложението израз „няма право на
работа“ не се съдържа в нито един
текст от нормативната уредба,
регулираща
медицинската
експертиза.
По отношение на експертни решения
с пожизнен срок на инвалидност,
издадени в миналото, когато е
съществувала практика да се вписва
„без право на работа“, не е възможно
по служебен път да се премахне тази
забрана за работа, тъй като
определянето на условията на труд,
противопоказани за здравословното
състояние на освидетелстваните
лица, не може да се осъществява
30

самостоятелно, без оценка на самото
здравословно състояние (чл. 78, ал. 1
от Наредбата за медицинската
експертиза).
3. Не се приема
3. Предложение: при придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст,
настъпило в рамките на срочен ТЕЛК,
нормативно да бъде уредено неговата
безсрочност в законови и подзаконови
нормативни актове – поради достъп до
пенсионно-осигурителната система, вкл. и с
доп. и изм. в Закона за здравето.
Подкрепяме така предложената поправка от
Национално представителни организации на и
за хора с увреждания.

3. Определянето на пожизнен срок на
експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК
е предмет на Закона за здравето и
предложената промяна не може да се
приеме на подзаконово ниво, тъй като
ще
се
създаде
нормативно
противоречие.
Понастоящем чл. 101, ал. 5 от Закона
за здравето гласи: „Видът и степента
на увреждане на лицата, придобили
право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст по чл. 68 от Кодекса за
социално осигуряване, се определят
пожизнено. Преосвидетелстването на
тези лица може да се извърши по
тяхно искане или по искане на
контролните органи на медицинската
експертиза.“
4. Не се приема

4. Предложения за промени в част девета
„Вътрешни болести“ Раздел I „Захарен диабет“
с наша редакция.
Ваша т. 8 В част девета „Вътрешни
болести“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) Раздел Ι „Захарен диабет“ се изменя така:
„Раздел Ι „Захарен диабет“
1. Захарен диабет тип 2 (на лечение с
перорални,
инжекционни
неинсулинови
препарати или инсулин):

4. Съгласно представено становище
от Експертния съвет по медицинска
специалност „Ендокринология и
болести на обмяната“, експертизата
се прави, за да оцени функционалния
дефицит,
респективнто
здравословното
състояние
на
пациента и наличните увреждания,
които дават отражение върху
работоспособността му, а не се прави
на база провеждана терапия. Лечение
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1.1. без усложнения – 20%;
1.2. с усложнения:
1.2.1. с едно усложнение – 40 %;
1.2.2. с две усложнения – 50 %;
1.2.3. с повече от две усложнения – 60 %.
2. Захарен диабет тип 1:
2.1. без усложнения – 50 %;
2.2. с усложнения:
2.2.1. с едно усложнение – 60 %;
2.2.2. с две усложнения – 71 %;
2.2.3. с повече от две усложнения – 80 %
2.3. деца до 16 годишна възраст – 80 %.

на Захарен диабет тип 2 се провежда
както с перорални средства, така и с
инжекционни
неинсулинови
препарати, като според съвременните
препоръки инсулиновата терапия е
изместена относително късно в хода
на заболяването с оглед наличните
групи неинсулинови препарати,
които са насочени към различни
патогенетични
дефекти
на
заболяването.

Текста да придобие следната редакция:
1. Захарен диабет тип 2 (на лечени с
перорални,
инжекционни
неинсулинови
препарати)
1.1. без усложнения – 20%;
1.2. с усложнения:
1.2.1.
с едно усложнение – 40 %;
1.2.2.
с две усложнения – 50 %;
1.2.3.
с повече от две усложнения – 60
%.
2. Захарен диабет тип 1 или Захарен
диабет тип 2 на инсулин зависима терапия:
2.1. без усложнения – 50 %;
2.2. с усложнения:
2.2.1.
с едно усложнение – 60 %;
2.2.2.
с две усложнения – 71 %;
2.2.3.
с повече от две усложнения – 80
%
2.3. деца до 16 годишна възраст – 80 %.

32

Според вашата оценка на въздействието
формирания функционален дефицит при
диабет тип 1 и диабет тип 2 е коренно
различен. И на база на това твърдение
планирате предложените промени. Но до сега
се оценяваха уврежданията на база терапията,
защото
не
можете
да
различите
полиневропатията или диабетното стъпало
при ИЗТВ, независимо от кой тип диабет е
причинена, а увреждането е в напреднал
стадий и се е задълбочило. Докато при
диабетици тип 2 в начален стадий – на /хапчета
или на инжекционни неинсулинови препарати,
уврежданията независимо дали неврологични,
съдови очни, нефрологични или други са в поранен стадий и не са в същата степен засегнати
различните органи и системи. Затова
възразяваме срещу така предложените
промени.
Абсолютно сме съгласни с определянето на
по-висок процент при децата до 16 годишна
възраст със захарен диабет – от 50 на 80.
Захарният диабет остава едно от найразпространените,
сред
населението,
хронични инвалидизиращи заболявания, което
постепенно разгръща симптоматиката си чрез
увреждане на различни органи и системи в
човешкия организъм, в резултат на което се
обективизират различни по брой и степен на
изява усложнения. Не сме съгласни с това
само броят на тези усложнения, а не
степента на причинените увреждания да се
приеме за най-обективен критерий. Точно
провежданата терапия е индикация за степента
на увреждане на засегнатите органи и се явява
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най-обективният критерий за определяне на
различното състояние и съответно – на
функционалния дефицит при лицето.
5. Предложение – предлагаме промени и в 5. Приема се
следните текстове, които касаят хората с
увреждания с дефинитивни състояния:
Чл. 69, ал. 4
При дефинитивни състояния с генетична
обусловеност,
вродени
и
придобити
състояния без възможност за пълно или
частично възстановяване, се определя
пожизнен срок на инвалидността.
Чл. 69, ал. 5
При доказано само на едно дефинитивно
състояние и множествени увреждания/няколко
съпътстващи заболявания, които н са
дефинитивни, се дава възможност да се
определи срок на инвалидността по чл. 69,
ал. 4 за това заболяване.
При отчитане на допълнителните заболявания,
срокът на инвалидността се определя съгласно
чл. 69, ал. 1.
Смятаме, че това да се доказва непроменяемо
състояние на всеки две или три години е
нерентабилно и нерационално. Усилията,
които влагат и лекари и пациенти, а и като
ресурс е по-добре да се вложи в лечение,
рехабилитация и ако са наложителни
изследвания, вместо отново да установяват
наличието на дефинитивна увреда.

5. Приема се предложението за
промяна в условията и реда на
определяне на пожизнен срок при
множествени увреждания, някои от
които не са дефинитивни, като в тази
връзка се създава нов чл. 69а в
Наредбата
за
медицинската
експертиза и се допълва чл. 56, ал. 3
от Правилника. В допълнение,
отделно е определен пожизнен срок
на инвалидност и за множество други
заболявания/състояния с безспорен
от
медицинска
гледна
точка
дефинитивен характер, описани с
отправните си точки в Приложение 1,
описващи.
Настоящият текст на чл. 69, ал. 4 от
НМЕ (При дефинитивни състояния
без възможност за пълно или
частично възстановяване се определя
пожизнен срок на инвалидността.) не
прави разграничение във вида на
заболяването при определяне на
пожизнен срок на инвалидоност. Той
гарантира
абсолютна
равнопоставеност на хората с
увреждания
и
не
възниква
необходимост
от
допълнително
уточняване за кои лица и конкретни
заболявания е приложим. В този
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смисъл настоящата редакция е
всеобхватна и включва всички
състояния,
които
според
дефиницията, могат да се определят
като дефинитивни.
8.

Ringo Dimov
- вх. № 94-2460 от
13.04.2021 г.

За генетичните състояния, посочени в Раздел
XI – „Генетични аномалии“ трябва да бъдат
изменени съответните текстове от Наредбата
и/или да бъдат въведени нови текстове в
раздел XI и/или систематично на друго
подходящо място в Наредбата в следния
смисъл:
1. Определеният процент инвалидност (50 %) 1. Приема
да се приеме като минимален процент, под принцип
който ТЕЛК/НЕЛК не може да пада, а не като
задължителен за всеки случай. Да не се
поставя горна граница на процента
инвалидност при отчитане особеностите на
всеки отделен случай;
2.
Решението
на
ТЕЛК/НЕЛК
освидетелстване да бъде пожизнено;

за 2. Приема се

се

по 1.
Промяната
е
отразена
в
„Забележки“ в Раздел ХI Генетични
аномалии на ЧАСТ ДЕВЕТА след т.
3.

2. Допълват се т. 1, 2 и 3 в Раздел ХI
Генетични аномалии на ЧАСТ
ДЕВЕТА от Приложение № 1 на
Наредбата
за
медицинската
експертиза. Освен това допълнението
на Наредбата за медицинската
експертиза с новия чл. 69а, както и
допълването на Правилника в чл. 56,
ал. 3, също са в съответствие на това
предложение на вносителя..

3. При влошаване на общото здравословно 3. Приема се частично 3. И към момента правото за явявяне
и/или психическо състояние лицата да имат
за преосвидетелстване на лицата,
право на явяване пред ТЕЛК/НЕЛК за
независимо от срока на инвалидност,
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преосвидетелстване. В този случай новото
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК
за
преосвидетелстване не може да поставя лицето
в по-неблагоприятно положение, отколкото
преди явяването за преосвидетелстване.

определен в експертното решение, е
гарантирано, тъй като един от
поводите за подаване на заявлениедекларация от заинтересованото лице
или неговите законни представители
е предсрочното преосвидетелстване
за влошено или подобрено състояние
(чл. 56 от Правилника….). За поголяма яснота, в чл. 69 и предложения
нов чл. 69а от НМЕ се дава
възможност преосвидетелстването на
тези лица да се извърши по тяхно
искане или по искане на контролните
органи на медицинската експертиза.
Медицинската оценка представлява
независимо, експертно, обективно
становище, като тя не се прави с оглед
поставяне
на
лицето
в
поблагоприятно или по-неблагоприятно
положение. Определянето на крайния
процент ТНР/ВСУ се извършва въз
основа на представените медицнски
документи, в които е обективизирано
здравословото състояние на лицето и
настъпилите увреждания.
Предложението на вносителя на
практика изключва възможността от
благоприятно
повлияване
на
увреждането, което не съответства на
действителността.
Освен това, ако се приеме това
предложение за случаите с генетични
аномалии, всички останали лица, с
други
увреждания,
ще
бъдат
дискриминирани, ако за тях не се
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приемат същите условия при
преосвидетелстването,
а
това
практически е невъзможно, тъй като
благоприятното
повлияване
на
здравословното състояние не може да
се изключи като възможност при
недефинитивни състояния.
В конкретния случай, касаещ
генетичните
аномалии,
от
съществено значение е отразяването
на пожизнен срок на инвалидност на
посочения процент в трите точки на
този раздел.
9.

Илиана Тонова –
Портал за обществени
консултации от
03.05.2021 г.

Предложение за промени в част девета
„Вътрешни болести“ раздел I „Захарен диабет“
Би трябвало да придобие следната редакция:
част девета „Вътрешни болести“
раздел I „Захарен диабет“
1. Захарен диабет тип 2 (на лечение с
перорални или инжекционни неинсулинови
препарати):
1.1. без усложнения – 20 %;
1.2. с усложнения:
1.2.1. с едно усложнение – 40 %;
1.2.2. с две усложнения – 50 %;
1.2.3. с повече от две усложнения – 60 %
2. Захарен диабет тип 1 или Захарен диабет
тип 2 на инсулин зависима терапия:
2.1. без усложнения – 50 %;
2.2. с усложнения:

Не се приема

Съгласно представено становище от
Експертния съвет по медицинска
специалност „Ендокринология и
болести на обмяната“, експертизата
се прави, за да оцени функционалния
дефицит,
респективнто
здравословното
състояние
на
пациента и наличните увреждания,
които дават отражение върху
работоспособността му, а не се прави
на база провеждана терапия. Лечение
на Захарен диабет тип 2 се провежда
както с перорални средства, така и с
инжекционни
неинсулинови
препарати, като според съвременните
препоръки инсулиновата терапия е
изместена относително късно в хода
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2.2.1. с едно усложнение – 60 %;
2.2.2. с две усложнения – 71 %;
2.2.3. с повече от две усложнения – 80 %.
2.3. деца до 16 годишна възраст – 80 %.“.

на заболяването с оглед наличните
групи неинсулинови препарати,
които са насочени към различни
патогенетични
дефекти
на
заболяването.

Мотиви:
Според
вашата
оценка
на
въздействието формирания функционален
дефицит при диабет тип 1 и диабет тип 2 е
коренно различен. И на база това твърдение
планирате предложените промени. Но досега
се оценяваха уврежданията на база терапията,
защото
не
можете
да
различите
полиневропатия при ИЗТ- инсулинзависима
терапия независимо от кой тип диабет е
причинена, а увреждането е в напреднал
стадий е се е задълбочило. Докато при
диабетици тип2 в начален стадий – на хапчета
или на инжекционни неинсулинови препарати
уврежданията независимо дали неврологични,
съдови, очни, нефрологични или други са в поранен стадий и не са в същата степен засегнати
различните органи и системи. Затова
възразяваме срещу така предложените
промени.
Абсолютно сме съгласни с определянето на
по-висок процент при децата до 16 годишна
възраст със захарен диабет – от 50 на 80.
Захарният диабет остава едно от найразпространените сред населението хронични
инвалидизиращи
заболявания,
което
постепенно разгръща симптоматиката си чрез
увреждане на различни органи и системи в
човешкия организъм, в резултат на което се
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10. Димитричка Тодорова
(живот със синдром на
Даун) – рег. № 94-2955
от 05.05.2021 г.

обективизират различни по брой и степен на
изява усложнения. Не сме съгласни с това само
броят на тези усложнения, а не степента на
причинените увреждания да се приеме за найобективен критерий. Точно провежданата
терапия е индикация за степента увреждане на
засегнатите органи и
се явява найобективният критерии за определяне на
различното състояние и съответно – на
функционалния дефицит при лицето.
1. Определеният процент инвалидност (50 1. Приема се
%) да се приеме като минимален процент, под
който ТЕЛК/НЕЛК не може да пада, а не като
задължителен за всеки случай. Да не се
поставя горна граница на процента
инвалидност при отчитане особеностите на
всеки отделен случай;
2. Решението
на
ТЕЛК/НЕЛК
за 2. Приема се относно
освидетелстване да бъде пожизнено и пожизнения срок
задължително с определяне на чужда помощ
без значение възрастта на детето/възрастния
със синдром на Даун.

1.
Промяната
е
отразена
в
„Забележки“ в Раздел ХI Генетични
аномалии на ЧАСТ ДЕВЕТА след т.
3.

2. Допълват се т. 1, 2 и 3 в Раздел ХI
Генетични аномалии на ЧАСТ
ДЕВЕТА от Приложение № 1 на
Наредбата
за
медицинската
експертиза. Освен това допълнението
на Наредбата за медицинската
експертиза с новия чл. 69а, както и
допълването на Правилника в чл. 56,
ал. 3, също са в съответствие на това
предложение на вносителя. В
допълнение, отделно е определен
пожизнен срок на инвалидност и за
множество
други
заболявания/състояния с безспорен
от
медицинска
гледна
точка
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дефинитивен характер, описани с
отправните си точки в Приложение 1,
описващи.
Не се приема по отношение на
определянето на чужда помощ, тъй
като условията за определяне на
чужда помощ, включително и при
децата, са регламентирани ясно в чл.
68 от Наредбата за медицинската
експертиза.
3. При влошаване на общото здравословно 3. Приема се частично
и/или психическо състояние лицата да имат
право на явяване пред ТЕЛК/НЕЛК за
преосвидетелстване. В този случай новото
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК
за
преосвидетелстване не може да поставя лицето
в по-неблагоприятно положение, отколкото
преди явяването за преосвидетелстване.

3. И към момента правото за явявяне
за преосвидетелстване на лицата,
независимо от срока на инвалидност,
определен в експертното решение, е
гарантирано, тъй като един от
поводите за подаване на заявлениедекларация от заинтересованото лице
или неговите законни представители
е предсрочното преосвидетелстване
за влошено или подобрено състояние
(чл. 56 от Правилника….). За поголяма яснота, в чл. 69 и предложения
нов чл. 69а от НМЕ се дава
възможност преосвидетелстването на
тези лица да се извърши по тяхно
искане или по искане на контролните
органи на медицинската експертиза.
Медицинската оценка представлява
независимо, експертно, обективно
становище, като тя не се прави с оглед
поставяне
на
лицето
в
поблагоприятно или по-неблагоприятно
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положение. Определянето на крайния
процент ТНР/ВСУ се извършва въз
основа на представените медицнски
документи, в които е обективизирано
здравословото състояние на лицето и
настъпилите увреждания.
Предложението на вносителя на
практика изключва възможността от
благоприятно
повлияване
на
увреждането, което не съответства на
действителността.
Освен това, ако се приеме това
предложение за случаите с генетични
аномалии, всички останали лица, с
други
увреждания,
ще
бъдат
дискриминирани, ако за тях не се
приемат същите условия при
преосвидетелстването,
а
това
практически е невъзможно, тъй като
благоприятното
повлияване
на
здравословното състояние не може да
се изключи като възможност при
недефинитивни състояния.
В конкретния случай, касаещ
генетичните
аномалии,
от
съществено значение е отразяването
на пожизнен срок на инвалидност на
посочения процент в трите точки на
този раздел.
11. Д-р Георги Червенков,
член ТЕЛК Първи
състав към МБАЛ
„Св.Анна“ АД, гр.

Периодично
или
при
възникнала
необходимост от промени в НМЕ е редно
предложенията за промени да бъдат
изработени на широк форум включващ
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представители на НЕЛК и всички ТЕЛК от
страната, а не мненията на практикуващите
НМЕ членове на ТЕЛК да бъдат включвани в
рубриката „обществена консултация“.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НМЕ доп.бр.79 от 2020
Общи:
1. По чл. 69 ал. 7 Отмяна определяне на 1. Не се приема
„пожизнен срок“ при песионери по ОСВ при
състояния с падащ във времето %, което е
дискриминиращо по възраст спрямо лица без
пенсия по ОСВ.

2. Възстановяване на правото на членовете на 2. Не се приема
ТЕЛК да подписват ЕР с „особено мнение“.

1. Отнемането на законовите права на
лицата, придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68
от Кодекса за социално осигуряване,
считаме за нецелесъобразно, а и
вносителят на предложението не е
обосновал предложената промяна,
както
и
твърдението
за
дискриминация.
Освен това тези права са предмет и на
други
основни
нормативни
документи, като Закона за здравето,
което прави невъзможна промяната
единствено
в
Наредбата
за
медицинската експертиза, тъй като
ще
се
създаде
нормативно
противоречие.
2. Изразяването на особено мнение
представлява изразяване на мнение,
различно от това на други членове,
което и сега не е забранено от
нормативната уредба. Правилникът
за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската
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експертиза и на регионалните
картотеки
на
медицинските
експертизи
регламентира,
че
експертното решение на ТЕЛК се
подписва от всички лекари от състава
на ТЕЛК, участвали в заседанието, а
при липса на единодушно становище
експертното решение се приема с
обикновено мнозинство (чл. 38). При
равенство на гласовете решаващ е
гласът на председателя на комисията.
3. Определяне на срок при злокачествените 3. Не се приема
заболявания (повече от 5 год), след който
лицата се считат практически здрави и не се
определя ТНР/СУ.

3. При съвременните възможности на
лечението
на
онкологичните
заболявания, преживяемост от 5
години не може да бъде единствен
критерий за оздравяване, тъй като при
част
от
тези
пациенти
симптоматиката, изразена в различна
степен, се проявавя и след този
период,
а
лечението
също
продължава по определени схеми и
по
определени
показания.
Следователно
степента
на
злокачественост,
преживяемостта,
усложненията
от
провежданото
комплексно лечение и последиците
от него в дългосрочен план са
причината предложението да не се
приема и текстът в действащата
нормативна уредба да остане без
проямана.

4. ЧАСТ ПЪРВА ч.1р.7 забележка Определяне 4. Не се приема
продължителността на активния стадий.

4. ЧАСТ ПЪРВА - ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ
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АПАРАТ; Раздел VII Асептични
некрози - активният стадий е с
различна
продължителност
при
отделните пациенти, като той се
определя чрез обективни медицински
критерии. Това следва да е отразено и
в
представената
медицинска
документация
по
повод
медицинската експертиза.
5. ч.1 р.8 т.41 и р.9 т.1 Отпадане на определяне 5. Не се приема
на % за ендопротезиране и оценка на
състоянието след ендопротезиране да се
определя по ОФД. (Очаква се добър
фукционален резултат след оперативната
корекция).

6. ч.1 р.9 т.17.2 Функционално ограничение на 6. Не се приема
движенията в ТБС при 0-1-90 е по-малко в
сравнение със значителното функционално
ограничение при едностранна контарктура >30
градуса,
което
налагат
ревизия
на
предложението за промени в т 17.2.2. за
определяне на 71%. Трябва да се има предвид
и определянето на едностранната анкилоза на

5. ЧАСТ ПЪРВА - ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ
АПАРАТ; Раздел VIII Увреждания на
горните
крайници,
т.
41
Ендопротезиране
на
раменна,
лакътна и гривнена става и Раздел IX
Увреди на долните крайници, т. 1 Ендопротезиране на тазобедрена,
колянна
и
глезенна
става:
Ендопротезата е чуждо тяло, в
резултат на което са налице ранни и
късни последици, често съчетани с
усложнения и дискомфорт, които
обуславят наличие на функционален
дефицит.
6. ЧАСТ ПЪРВА - ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ
АПАРАТ; Раздел IX Увреди на
долните крайници, т. 17 - Ограничени
движения на тазобедрената става:
Предложени са промени (увеличение)
по отношение на процента при средна
степен на ограничение на движението
в тазобедрената става, в зависимост
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ТБС до 15гр. флексия като благоприятно
положение. Необходимо е уточняване на
критериите за определянето на % при
ограничени движения на ТБС от 0-0-90 до 030-90.
Практическото определяне на малки в градуси
двустранни ограничения на движенията на
ТБС, особено при непрактикуване и
непознаване на ъглометрията ще отвори врата
за масови злоупотреби.
7. ч.8 р.2 т.2 и т.3
Поради честото 7. Не се приема
несъответствие между стадиране по Фонтен
(клаудикационно разстояние ><200м субективен симтом и АБИ - <>0.5 обективен
признак - стадирането за нуждите на
експертизата да става според АБИ.
Fontaine R, Kim M, Kieny R. Surgical treatment
of peripheral circulation disorders - 1954 г.
8. ч.7 т.2 и т.11 Използване на общоприетото 8. Не се приема
градиране 0-5 на мускулната сила при
определяне на степента на нервна увреда
(централна и периферна).

9. ч.8 р.10 т.6.1 да се замени „радикална 9. Не се приема
простатектомия с „ операбилни“.
т.6.2 да се замени „ кастрация и
хормонотерапия“
с
„неподходящи
за
оперативно лечение“
или
остави непроменена.

от това дали те са едностранни или
двустранни. В останалите случаи
може да се приложи възможността за
приравняване към съответната точка
„във връзка с...“.

7.
Стадирането,
респективно
оценката на ПАБ (периферна
артериална болест) се извършва по
наредбата според АБИ (стъпалобрахиален индекс). Клаудикацинното
разстояние е залегнало в основата на
стадирането на Fontaine и остава като
допълнителен симптом.
8.
ЧАСТ
СЕДМА
НЕРВНИ
БОЛЕСТИ - такова градиране на
медицинската сила не съществува в
неврологичния статус. Това е
термин/оценка
във
връзка
с
рехабилитацията, т. нар. Тест на
Брюнстрьом
9. ЧАСТ ОСМА ХИРУРГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ, Раздел X Мъжки
полови органи - оценките по т. 6.1 и
т. 6.2 се определят според стадия на
заболяването (ранен - т. 6.1. и локално
авансирал процес - т. 6.2), който е
основен/водещ критерий.
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10. ч.9 р.23 т.6 Определяне на критерии за „лек 10. Не се приема
ФД“ и „умерено ограничение на движенията“
за нуждите на експертизата.

12. Национална
пациентска
организация - рег. №
48-00-35 от
05.05.2021г.;
Портал за обществени
консултации –
05.05.2021 г.

10. ЧАСТ ДЕВЕТА ВЪТРЕШНИ
БОЛЕСТИ, Раздел XXIII Заболявания
на опорно-двигателния апарат, т. 6
Болест на Бехтерев (анкилозиращ
спондилоартрит):
Критериите за лек функционален
дефицит и умерено ограничение на
движенията се определят по ЧАСТ
ПЪРВА - Ортопедични заболявания.

Сдружение
„Национална
пациентска
организация“
(НПО)
е
най-голямото
пациентско
обединение
в
България,
обединяващо над 80 организации, защитаващи
правата и интересите на хора, страдащи от
различни
социалнозначими
и
редки
заболявания. НПО и организациите-членки
подкрепят такъв тип промени, които са в
посока улесняване на пациентите в достъпа им
до здравни грижи, включително и при
определяне на тяхната нетрудоспособност.
Във връзка с Проекта на Постановление на
Министерски съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за медицинска
експертиза, НПО и организациите-членки
изпраща на Вашето внимание следните
предложения за промени:
(1) По отношение на инвалидността при
трансплантираните пациенти:
В Наредбата за медицинска експертиза има
известни неясноти по повод пожизнения срок
на инвалидността при трансплантираните
пациенти. Ако този въпрос е уреден в „Раздел
ХІХ – Болести на бъбреците“ и „Раздел ХV –
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Болести на черния дроб“, както и при „Костномозъчна трансплантация“, то краткият текст в
Раздели II и Х, в които са засегнати
трансплантациите на сърце и бял дроб, дава
повод за широка интерпретация от ТЕЛК
комисиите в цялата страна. Предлагат се
следните промени (от сдружение “Българско
общество на пациентите с пулмонална
хипертония“ и „Сдружение на пациентите с
дихателна недостатъчност и белодробна
трансплантация“):
1.
В
Наредбата
е
посочено,
че 1. Приема се
неработоспособността за трансплантирано
сърце и трансплантиран бял дроб е 100%, без
да са упоменати срокове. Така ТЕЛК комисия
в София, например, дава пожизнен ТЕЛК за
трансплантиран бял дроб, а ТЕЛК комисия във
Варна дава 3 години. Същото се отнася и за
трансплантирано сърце.
От медицинска гледна точка трансплантирано
сърце и трансплантиран бял дроб са тежки
състояния и заради това в Наредбата е
определен
най-висок
процент
неработоспособност. Но заради непълнота в
текста по отношение на сроковете, ТЕЛК
комисиите в страната определят масово
неработоспособност от 1, 2 или 3 години.
Това, от една страна, се натоварва системата,
защото за преосвидетелстване се явяват
пациенти, чийто процент нито може да бъде
повишен, нито понижен. Единствено може да
се добави т.нар. чужда помощ. От друга страна
това води до натоварване на самите пациенти,

1. Промяната е отразена в допълнение
на текста на:
а) т. 1.1. към ЧАСТ ЧЕТВЪРТА,
Раздел II ;
б) т. 6 към ЧАСТ ШЕСТА, Раздел Х;
в) т. 4 към ЧАСТ ДЕВЕТА, Раздел
XV;
г) т. 6 към ЧАСТ ДЕВЕТА, Раздел
ХІХ
д) Забележката след т. 5.4. се
заличава.
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защото през 1, 2, или 3 години трябва да
събират
необходимите
документи
за
преосвидетелстване (личен лекар, специалист
и т.н. са включени в този процес).
Предложението е да се упомене изрично, че на
сърдечно и белодробно трансплантирани
пациенти се дава пожизнен срок на
инвалидност, със следните аргументи:
1. Спестяване на средства и на системата, и на
пациентите.
2. Облекчаване на системата от ненужно
преосвидетелстване на сърдечно и белодробно
трансплантирани.
Въпреки че в чл. 69 на Наредбата е уреден
въпросът
за
пожизнения
срок
на
инвалидността, той масово не се прилага от
ТЕЛК комисиите в цялата страна. Ако пациент
с трансплантирано сърце или трансплантиран
бял дроб се нуждае от т.нар. чужда помощ, то
той може да се явява на ТЕЛК, след като сам
заяви това.
Конкретните промени са добавянето следните
текстове в Наредбата за медицинската
експертиза:
 в Раздел Х, т. 6 да стане:
Трансплантация на бял дроб –100%, с
пожизнен срок на инвалидността.
 в Раздел II, т. 1.1. да стане: Състояние
след трансплантация на сърце –100%, с
пожизнен срок на инвалидността.
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2. Като се има предвид горното, предлагаме в 2. Приема
чл. 69, да се създаде нова алинея 5а или 8 със принцип
следната съдържание: „При множествени
увреждания, едно от които е дефинитивно,
оценено на 95% и над 95% на сто
нетрудоспособност, срокът на инвалидността
се определя на пожизнен.“

се

(2) По отношение на пациентите с
лимфедем (промените са предложени от
Българска асоциация „Лимфедем“):
1. Раздел трети, част осма, „Хирургични 1. Не се приема
заболявания, лимфедем и елефантиаза“:
 В приложение 1 (чл. 63, ал. 1, т. 2 –
лимфедем
на
долен
крайник):
стадирането да се извършва не въз
основа сантиметри, защото се счита, че
това е некоректно, неточно и
подвеждащо. Стадирането да се
извършва въз основа на степента на
хроничното прогресиране на самото
заболяване, според международните
стандарти.
 Предлага се досега действащите
проценти за т.2.1.1 и т.2.1.2 да останат
за първи и втори стадий.
 При трети и четвърти стадий да са
минимум 50%, като да се взима под
внимание индивидуалното състояние
на пациента, без значение на един или
два долни крайника е заболяването. То
е нелечимо и прогресиращо и намалява
рязко работоспособността на болния.

по 2. Приема се предложението за
промяна в условията и реда на
определяне на пожизнен срок при
множествени увреждания, някои от
които не са дефинитивни, като в тази
връзка се създава нов чл. 69а в
Наредбата
за
медицинската
експертиза и се допълва чл. 56, ал. 3
от Правилника.

1. Стадирането на заболяването е от
компетентнжстто на съдов хирург и
оценката по ЧАСТ ОСМА, Раздел III,
т. 2 от Приложение № 1 се определя
според стадия на заболяването по
Брунер (III стадий - т. 2.1 и IV стадий
- т. 2.2). Сантиметрирането е
допълнителен, а не основен критерий.
Във връзка с предложението за
определяне на минимум 50% при
четвърти стадии, същият и към
настоящия момент е 71%.
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2. По т. 2.2 – елефантиаза: процентите да се
променят индивидуално според състоянието 2. Не се приема
на пациента, като в тежките случаи (над 50%)
пациентът да има право на чужда помощ.

3. По т. 3 – лимфедем на горен крайник: При
първи и втори стадий да останат сега
действащите проценти. При трети и четвърти 3. Не се приема
да започват от 50% и да се увеличават с
прогресиране на заболяването.

2. По цитираната точка 2.2 са
определени 71 %. В чл. 68 от
Наредбата
за
медицинската
експертиза
са
регламентирани
общите правила за определяне на
чужда помощ, като при лица над 16годишна възраст ТЕЛК и НЕЛК се
произнасят за потребността от чужда
помощ
при
трайно
намалена
работоспособност/вид и степен на
увреждане над 90%, както и при
степен
на
трайно
намалена
работоспособност/степен
на
увреждане 80%, когато едно или
повече съпътстващи заболявания
обуславят над 50 на сто трайно
намалена работоспособност (степен
на увреждане). В тази връзка
предложението е несъответстващо
както по отношение на процента, така
и по отношение възможността за
определяне на чужда помощ.
3. При лимфедем на горните
крайници функционалният дефицит
се
определя
от
стадия
на
заболяването, който най-често е III
стадий. Оценките, определени в т. 3,
са коректни от медицинска гледна
точка, като в редките случаи на тежък
лимфедем (IV стадий) следва да се
отчита ортопедичният функционален
дефицит на крайника по ЧАСТ
ПЪРВА.
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(3) По отношение на пациентите с
миастения гравис (по предложение на
Фондация „Миастения гравис“):
1. В част VI „Белодробни болести“, т. 2.
Наличие на рецидив, близки и далечни
метастази: т. 3. след петата година – 50%, да 1. Не се приема
се замени с постоянно поддържащ процент
85%, което се отнася до миастеници със
злокачествен тумор (прогнозите за пациентите
не са добри и те биват ощетявани при
намаляване на процента).

2. В Раздел VI „Болести на придатъците на
окото и на очните мускули“: т. 1, 1. При
засягане на едното око ТЕЛК определя 40% – 2. Не се приема
необходимо е процентът да се увеличи 50%,
тъй като при миастениците проблемът с очите
е до живот.

1.
За
Миастения
гравис
функционалният дефицит на лицето
се оценява по ЧАСТ СЕДМА Нервни
болести, т. 3, в зависимост от стадия
на
развитие
и
тежестта
на
симптоматиката и няма основание за
промяна в оценката, определена в т. 2
към
Раздел
V
Злокачествени
новообразувания на дихателната
система и на гръдните органи на
ЧАСТ ШЕСТА Белодробни болести.
2. Относно Раздел VI Болести на
придатъците на нервномускулния
апарат на окото и на очните мускули при наличие на проблема по
настоящата т. 2. Непоправима птоза –
при хоризонталното гледане зеницата
е напълно закрита - е възможно
неговото
разрешаване
чрез
съответното лечение и корекция на
увреждането. При увреждания на
зрителния орган от типа на
страбизъм, промени в клепачите и
нистагъм, след прилагането на
оперативно лечение, се постига
премахване
на
увреждането.
Определените проценти по тази точка
са коректни и отговарят на
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3. Точка 2. Диплопия – 20% – пациентите с
миастения с очна форма не разполагат с
лечение за това състояние към този момент, 3. Не се приема
предложението е процентите да се увеличат до
40%.
Надяваме се така предложените промени ще
бъдат взети под внимание и ще бъдат отразени,
тъй като целта на Наредбата е да бъде
оптимизирана процедурата в полза на
пациента.

13. Омбудсман на
Република България рег.35-ОМ-37 от
28.04.2021 г.

Във връзка с Проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за медицинската
експертиза, публикуван за обществени
консултации, бих искала да изразя следното
становище:

обективното състоние - увреждането
на органа/системата.
Относно засягането на нервния
апарат - соматичен и вегетативен,
оценяването е отразено коректно в
разделите III и VI на ЧАСТ ПЕТА.
Относно промените на лещите,
отразени в част V- липса на леща и
импланитарне на изкуствена леща,
оценката е коректна, тъй като не се
засягат централно и периферно
зрение.

3. При 30 % разлика във функциите на
очите няма диплопия. Диплопията се
установява с коордитометрия и
издследване на двойни образи.
Относно заболяването Миастения болестният процес е свързан с
процеса на демиелинизация на
зрителния нерв, което подлежи на
лечение с кортикостероиди и
подобряване на функцията.
Оценката се дава по степен на увреда
на централното и периферното
зрение, които са подробно дадени в
Раздел I Зрителна острота и Раздел II
Периферно зрение на ЧАСТ ПЕТА.
Липсват
конкретни Доколкото в писмото на омбудсмана
предложения
на Република България са дадени
примери, насочващи
към поконкретни
теми,
касаещи
Приложение № 1 Отправни точки за
оценка на трайно намалената
работоспособност и на вида и
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От създаването на работна група, на който
беше възложено да извърши преглед на
Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от Наредбата
за медицинската експертиза (НМЕ) „Отправни точки за оценка на трайно
намалената работоспособност и на вида и
степента на увреждане в проценти“ и при
необходимост да предложи изменение и
допълнение в НМЕ, до публикуването им на
Портала за обществени консултации изминаха
малко повече от две години. През това време
жалбите и сигналите до омбудсмана, имащи
отношение към медицинската експертиза и
намаляване на процента на трайно намалената
работоспособност/вида
и
степента
на
увреждане на гражданите, остана постоянно
висок.
Очакванията бяха, чрез промяна на процента
на трайно намалена работоспособност/вида и
степента на увреждане за определени
заболявания, групи заболявания и увреждания,
да се преодолеят съществуващите недостатъци
при оценяването.
В предложения Проект прави впечатление
увеличаването на процентите за някои
заболявания/увреждания, но същевременно в
част от случаите промените са спорни по
отношение ползите за хората с увреждания и
обективността на оценяването им.
Като омбудсман, бих искала да изразя силното
си безпокойство от липсата на данни в
придружаващата проекта частична оценка на
въздействието, за броя на гражданите, които
ще бъдат засегнати от промените.

степента на увреждане в проценти
към към чл. 63, ал. 1 от Наредбата за
медицинската експертиза, всички те
са
разгледани
по-подробно
в
останалата част на Справката от
обществените консултации, където са
дадени и по-конкретни предложения,
някои от които са мотивирани.
Относно внесените от организациите
на хората с увреждания предложения
за промяна на отправните точки и/или
съответните проценти от 2019 година
до сега, важно е да отбележим, че
многократно
са
провеждани
обсъждания с прякото участие на
заинтересованите страни, сред които
са
представители
на
тези
организации,
експерти
от
специализираните състави на ТЕЛК,
експерти
и
представители
на
Министерство на здравеопазването,
Националния осигурителен институт,
ТЕЛК и др. Това е и една от
причините процесът да продължи
толкова дълго време. Същевременно
провеждането на нови обсъждания на
текстове, по които вече има изразено
медицински
обосновано
и
категорично експертно становище,
само ще удължи още повече
процедурата по приемането на тези от
промените, които са необходими,
обосновани и целесъобразни от
медицинска гледна точка.
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Също така, на проведеното на 20 април под
мое председателство заседание на Съвета за
наблюдение по Закона за хората с увреждания
беше отбелязано, че част от предложенията на
неправителствени организации по време на
работата на работната група не са взети
предвид и отразени в проекта. На заседанието
е акцентирано върху необходимостта от
организиране
и
провеждане
от
Министерството на здравеопазването на
публична дискусия в срока на общественото
обсъждане, за да се чуе гласът на
заинтересованите граждани и на техните
организации.
Видно от внесените становища на Национално
представителни организации на хората с
увреждания част от предложените промени не
се приемат или се приемат частично, като в
тази връзка са отправени конкретни
предложения.
Например, промените в Раздел ХI „Генетични
аномалии“, касаещи и хората със Синдром на
Даун, където процентът е увеличен на 50 %,
независимо от възрастта, което безспорно е
положителна стъпка. Смятам обаче, че в
немалка част от случаите и при липсата на
други заболявания, този фиксиран процент
няма да отразява обективно тяхното
състояние, предвид невъзможността на
преобладаващата част от тях сами да се грижат
за себе си или да полагат труд. В становището
си по Проекта, адресирано до министъра на
здравеопазването, от Фондация „Живот със
Синдром на Даун“ отправят конкретни

Считаме
за
напълно
логично
неприемането на част от направените
предложения
за
промени
в
Приложение № 1 към НМЕ, тъй като
медицинската експертиза на трайно
намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане продължава да
се извършва спрямо зравия човек.
Това означава, че наличието на
определена диагноза при едно лице,
не означава задължително наличие на
увреждане, тъй като различните
заболявания в различна степен могат
да се повлияват от лечебни и
рехабилитационни процедури и тези
от тях, които могат да бъдат
компенсирани в някаква степен или
дори излекувани, няма да обусловят
(висок) процент при оценяването.
Това обстоятелство в конкретика
присъства в мотивите и по отношение
на някои от предложенията, отразени
в тази справка.
Във връзка с горното е и другото
обстоятелство, на което не за първи
път
обръщаме
внимание
при
обосноваване на решенията кои от
предложенията се приемат: след като
оценката се прави спрямо здравия
човек и това е единственият критерий
при извършване на медицинската
експертиза, то „нуждата от подкрепа
с оглед допълнителните разходи за
осъществяване на контрола на
заболяването, в това число лечение и
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предложения, като същевременно настояват за
провеждане на среща, което като омбудсман
напълно подкрепям.
Спорен е и ефектът от въздействието на
промените в Част девета Вътрешни болести,
Раздел I - Захарен диабет, където заболяването
вече се разделя в зависимост от типа диабет,
без да е взето предвид провеждането на
инсулиново лечение при хора със Захарен
диабет тип 2, при които се определя
правопораждащ процент (50%) едва при
наличието на повече от две усложнения на
прицелни органи. Необходимо е да се
отбележи, че тези хора се нуждаят от подкрепа
именно с оглед допълнителните им разходи за
осъществяване на контрола на заболяването
си, в това число лечение и хигиенно диетичен
режим, с цел предотвратяване на възникването
на усложнения.
Съмнения, че приемането им може да доведе
до нарушаване на права на хора с увреждания
пораждат промените в раздел ХІХ „Болести на
бъбреците и пикочните пътища“ относно
определянето на процент при Хронична
бъбречна недостатъчност в умерена степен,
промените в Част пета „Очни заболявания“,
липсата на изменения в Част седма „Нервни
болести“ и в частност за заболяването
Епилепсия, промените в Част трета „Ушни,
носни и гърлени (УНГ) заболявания“, Раздел I
„Слухов анализатор“, Част втора „Психични
болести“ и др. Забележките за отделните
раздели, както и предложения за промени, са
отразени подробно в
становищата на
организациите на хора с увреждания.

хигиенно диетичен режим, с цел
предотвратяване на възникването на
усложнения“, както и много други
помощи и подкрепа за лицата с
увреждания не могат да бъдат фактор,
който да се вземе предвид при
медицинското
оценяване.
За
осигуряването на подкрепата във
връзка
с
лечението
и
рехабилитацията
на
инвалидизиращите заболявания има
други
механизми,
нормативно
определени
и
утвърдени
в
практиката, които не бива да се
свързват с оценяването по повод
медицинската експертиза. Считаме за
неправилно потребността на лицето
от допълнителни средства и други
форми на подкрепа да повлияват
върху
обективната
медицинска
оценка на неговото състояние спрямо
здравия човек. Ако се счете за
необходимо,
могат
да
бъдат
променени механизмите и размерите
на подкрепа при определена величина
на степента на увреждане, а не
обратното - да се променя оценката на
увреждането за да се получи
определена подкрепа, защото това
изкривява здравната оценка, която би
следвало да е обективна и неповлияна
от
странични
фактори
и
обстоятелства.
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Необходимо е също да се има предвид и че
много граждани съобщават за нееднозначно
тълкуване на НМЕ от различните ТЕЛК в
страната.
Поставени са и проблеми, имащи отношение
към
административно
признаване
на
пожизнената валидност на експертните
решения на ТЕЛК (НЕЛК), в срока на които
гражданите са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст. По този начин
освен, че ще се гарантират правата на хората с
увреждания и ще им бъдат спестени
затрудненията и разходите за ново явяване, но
и ще доведе до намаляване натоварването на
органите на медицинската експертиза.
Отправено е също искане служебно да отпадне
текстът в по-стари експертни решения, в които
в частта „Противопоказани условия на труд е
вписано „без право на работа“, с оглед
гарантиране на конституционно установеното
право на труд всички граждани.
Във връзка с изложеното, с разбирането, че
промените на Наредбата за медицинска
експертиза имат отношение към права на
голяма група хора, които следва да бъдат
изцяло гарантирани, като не се допуска
ощетяването на някои от тях при оценката, на
основание предоставените ми от закона
правомощия, се обръщам към Вас с препоръка
да бъде организирана и проведена публична
дискусия по предложенията за изменение и
допълнение на Наредбата за медицинската
експертиза,
с
участието
на
всички
заинтересовани страни.

Въпросът за пожизнения срок на
експертните решения се поставя
много често от заинтересованите
страни. Със създаването на нов чл.
69а в Наредбата за медицинска
експертиза и допълване на чл. 56, ал.
3 от правилника, във връзка с
конкретни
предложения
на
организации на хора с увреждания, се
дава право за избор от страна на
освидетелстваните лица – когато
имат поне едно дефинитивно
увреждане да могат да изберат
възможността да се освидетелстват
само за него и по този начин да
получат
пожизнен
срок
на
инвалидност, с оценка единствено на
дефинитивното увреждане.
Промяната на Приложение № 2
Методика за прилагане на отправните
точки за оценка на трайно намалената
работоспособност (вида и степента на
увреждане) в проценти, към чл. 63, ал.
3 от НМЕ, както вече пояснихме, е
била обект на самостоятелно цалосто
обсъждане
(нееднократно)
и
окончателното
й
приемане
в
настоящия вид. Едно ново разгледане
изисква и нова цялостна процедура по
Закона за административните актове,
каквато не може да се осъществи в
рамките на настоящата процедура.
Във връзка с апела за нормативна
промяна,
която
да
гарантира
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Също така, бих искала да припомня
нееднократно
заявяваната
позиция
на
омбудсмана за необходимостта от гарантиране
на справедливо оценяване, в т. ч. на хората с
множествени увреждания и в тази връзка
отново да препоръчам обсъждане на промени
и в Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ
- Методика за прилагане на отправните точки
за
оценка
на
трайно
намалената
работоспособност (вида и степента на
увреждане) в проценти, които да позволят при
определяне на общата оценка да се взима
предвид оценките за всички съпътстващи
увреждания, независимо от техния проценти
процента
на
най-тежкото
увреждане.
Конкретни предложения за промени в
Приложение № 2 са изложени в някои от
внесените
в
хода
на
обществените
консултации становища от организации на
хора с увреждания.
Бих искала да изразя увереност, че ще бъде
проявено разбиране, че това са хора с реални
заболявания и увреждания, които следва да
бъдат справедливо оценени, за да могат да
ползват произтичащи от определения им
процент
трайно
намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане и
потребност от чужда помощ социални права и
придобивки. Бих искала също да припомня
особената закрила на държавата и обществото,
под която според Конституцията на Република
България се намират лицата с физически и
психически увреждания.
Тези препоръки отразяват и общата позиция и
на Съвета за наблюдение, орган за мониторинг

справедливо оценяване на хората с
увреждания, заявяваме категорична
убеденост, че това е единствената
цел, която имаме с предложението за
настоящата нормативна промяна,
като
отново
подчертаваме
необходимостта тя да не бъде
повлияна
от
допълнителни
съображения за социален статус и
различни потребности, за да може да
бъде обективна и да изпълни своето
предназначение
на
независима
медицинска експертиза, въз основа на
която се осъществяват всички
последващи оценки.
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14. Илиян Славчев –
рег. № 94-2942 от
05.05.2021 г.
Портал за обществени
консултации –
10.04.2021 г.

по изпълнението на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания, което е израз
на широката обществена значимост на
посочените проблеми.
В качеството ми и на ръководител на органа,
администриращ дейността на Съвета за
наблюдение, вярвам, че ще бъда информирана
в разумен срок за предприетите от Вас
действия.
В част пета „Очни заболявания“от приложение Не се приема
№ 1 към чл. 63, ал. 1 към НМЕ са необходими
корекции които да отразят обструктивните
промени
настъпили
в
резултат
на
неравномерната структура на обвивката на
окото - склерата придобити в резултат на
разкъсни рани или по-сериозна оперативна
намеса.
Където уплътнените структури в местата на
шевовете пораждат напрежения в структурата
на склерата, които естествено водят до
деформации и вече имаме една склера с не
равномерна структура. В резултат на което
тази неравномерна структура предизвиква
специфични напрежения които причиняват
деформации от най-различен характер, при
което тя вече не е с формата на онзи сфероид
присъщ на едно нормално око. А по-скоро
илюстративно казано, приема формата поскоро на бохча. Която от своя страна
предизвиква деформации на оптичната
система на това око. - т.е. На основата на
цилиарното тяло, самото цилиарно тяло, което
от своя страна предизвиква определена степен
изместване ели сублуксация на лещата, и
нейната деформация, като извежда нейните

Промените в структурите на очния
анализатор по различни причини
оказват влияние върху функцията на
окото/очите – на централно и
периферно зрение, на нервния
апарат/соматични и вегетативни
нерви, на нервно мускулния апарат,
на придатъците на окото отразени в
следните раздели:
 Раздел I Зрителна острота промени
в
централното
зрение, като в зависимост от
стойността на функцията се
определя процента ТНР/ВСУ.
 Раздел II Периферно зрение периферното
зрение
се
обективизира с изследване –
Динамична периметрия по
Кугел
и
Статична
периметрия.
Към промени в зрителното поле на
базата на промени в зрителните
пътища, спадат Хемианопсиите,
които са Хомонимни и Хетеронимни,
Пълни и частични, Леви и десни,
Биназални
и
битемпорални.
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повърхности
от
тяхния
сфероиден
характер.Довежда и до липса на съосност
между
отделните
компоненти
на
системата.Възможни са и деформации на
самата роговица и то не точно такива каквито
са характерни за елементарния Астигматизъм,
характерен за едно нормално непокътнато око.
Като резултат на тези чисто геометрични
деформации се получава една структура която
е далеч от каква да е нормалност, което
повлиява качеството на проекцията на обекта
на възприятие до степен на нечетливост или до
степен на невъзможност да бъде разбрана или
осъзната. Състояние което предизвиква
значителни
затруднения в опита за
привеждането на оптичната система в такова
състояние,
че
самата
проекция
на
наблюдавания обект върху ретината да се
получи с някаква приемлива яснота, за да може
тя да бъде възприета.
Процеса на възприятие в такива случаи се
получава доста сложен и комплициран и за
това доста продължителен, затормозен и
значително Муден поради две основни
причини.
Едната е, че поради всички тези фактори,
всички реакции на самия индивид стават като
цяло по-бавни.
И втората причина е характера на начина по
който самия индивид се опитва да се справи
със ситуацията предизвикана от тази
специфика на измененията на този орган,
която не му предлага визуална информация
такава каквато е характерна за едно нормално,
не увредено око или за който и да е друг

Хемианопсиите се обективизират с
Динамична и Статична периметрия.
Раздели III Парализа и VI Болести на
придатъците на окото и на очните
мускули – отразяват промени в
нервно мускулния апарта на окото/
очите
и
придатъците,
като
страбизъм, диплопия и нистагъм се
обективизират с Коордиметрия. При
разлика над 30% между двете очи
няма диплопия.
Промени в лещата на окото са
отразени в Раздел VII Липса на леща.
Промените в Преден очен и заден
очен сегмент се обективизират с
визуализиращи очни изследвания.
Допълнителни промени в ЧАСТ
ПЕТА Очни заболяванияна, освен
предложените
с
настоящата
нормативна
промяна,
не
са
необходими, но е необходимо да се
обективизират съответните промени
с визуализиращи очни изследвания
/медицина на доказателства/.
Относно постановяване на срок
„пожизнен“: целесъобразно е при
липса на орган или при увреждане на
централно и периферно зрение при
дефинитивни
и
прогресивни
заболявания.
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индивид в нормален статус свободен от такъв
особено обструктиращ комплекс затруднения.
По същество всяка оптична система се нуждае
от фина настройка за да може тя да предложи
исканото
качество
на
визуалната
информация.И
именно
поради
тази
комбинация от тези два ефекта в случая общото забавяне на реакциите при индивиди с
такива поражения и една цяла линия - низ от
процеси на опити и експерименти в опита за
придобиване
на
поразбираем
образ,посредством
въвличането
на
всевъзможни начини и способи, каквито
системата на този орган може да предложи,
прави този процес на възприятие толкова
обструктиращ. - Да се повлияе на този орган
така че той отново да се върне в границите на
генетично
предопределения
лимит
на
нормалност за да може той да предложи
визуална информация такава за каквато той е
бил предназначен.
Което в едно със сериозните затруднения в
опитите за фокусиране и ре фокусиране на тази
информация прави целия процес още посериозно комплициран. И поради това не
винаги особено успешен. Което характеризира
ефективността на този процес като доста
затормозително труден протяжен процес.
И от там общата ефективност на самия
индивид.
Реално проблема е задачата, как да се повлияе
на този орган така, че той отново да се върне в
границите на генетично предопределения
лимит на нормалност за да може той да
предложи визуална информация такава за

Относно постановяване на чужда
помощ: това е целесъобразно при
засягане на централно зрение/
виждане до 5м./ и Стеснение на
Периферно зрение до 30 гр., т.е. касае
се за практическа централна и
периферна слепота.
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каквато той е бил предназначен. Което в едно
със сериозните затруднения в опитите за
фокусиране и ре фокусиране на тази
информация, прави целия процес сериозно
комплициран. Не винаги особено успешен.
Което характеризира ефективността на този
процес като доста затормозително труден
процес.
Разбира се шанса за успех не е много голям
при подобен подход с такива средства, но
човек няма друг избор и за това следва тази
линия от процеси в различни вариации, с
надеждата да се добере до някакъв все пак пополезен резултат. Което фактически обуславя
особената продължителност и уморителност
на процеса с което се очертава неговата реална
ефективност.
Целия този процес е нещо коренно различно от
почти неволния процес при едно нормално не
поразено, не увредено око, който изисква
единствено настройка на лещата чрез
мускулите на цилиарното тяло.
При едно поразено от такъв тип рани око, този
процес,обикновено изисква освен тези
характерни за едно нормално око процеси, но
и интегрирането на намесата на клепачите и
външните мускули на окото да бъдат
въвлечени в този процес на придобиване на
някаква по-полезна визуална информация. т.е.
Четирите обръщача, горния и долния кос
мускул на окото, клепачите. При което започва
едно „жонглиране“ чрез намесата на тяхната
мускулна сила и индивида, волево се опитва да
коригира формата на склерата до състояние
оптичната система да се вмести в границите
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на генетично предопределения лимит за да
може да се получи един или близо до един
относително приемлив образ който евентуално
да се фокусира. За да се стигне до някаква
полезна информация. Което е съвсем нова
непривична функция на тази мускулна система
на това око. Или кое да е око въобще.
Целта в случая е да съумееш да възприемеш
информацията. Защото на теб ти трябва
информацията, независимо с какви средства
стигаш до нея. Че често се налага, въпреки
всичко това, да извъртиш няколко класически
бифокала (не крантавите едни които се
предлагат из оптиките), по няколко пъти при
целия този оборот от процеси на „жонглиране“
с тези допълнителни действия само и само да
съумееш да разгледаш обекта и да достигнеш
до заключение за тази така нужна визуална
информация. Фактически рядко се случва да я
възприемеш по-скоро трябва да я изведеш от
това което си успял да видиш.
Като цяло основната специфика на процеса на
възприятие за тези индивиди следва една
такава фабула, която в случай на неуспех се
повтаря поради липса на друга възможност.
Основния проблем в случая изглежда е, че
всяка оптична леща изградена от жива
материя, се изгражда не от молекули, а от живи
клетки които по същество представляват
оптични лещи, чийто оптични характеристики
зависят от правилността на форма на самата
клетка и оказват специфично влияние на
спецификата на характеристиките на лещата
която изграждат. т.е. Имаме оптична леща
изградена от много лещи. И за това кривата
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регистрираща увеличаването на аберациите
започва да се изкачва, стръмно нагоре, още от
самия центърна лещата. При една такава
специфична ситуация очевидно само клетките
намиращи се в непосредствена близост до
геометричната ос на лещата предлагат
достатъчно приемливо правилна форма,
предлагаща минимални изкривявания на
оптичната информация, за да се получи
информация с нужното качество ниво, което
определя полезността на тази информация
като проекция върху ретината/ фовеята. Което
предопределя нейната висока чувствителност
към деформации от всякакъв род особено
поради факта че и изградена от мека и
чувствителна към външни фактори материя. И
всяка нищожна наглед деформация води до
съществено влошаване на качеството на
възприеманата визуална информация. т.е. Че
всяка липсата на съосност в системата или
деформация води до това, че в част от
полезното зрителното поле на окото попадат
участъци намиращи се извън полезното
зрителното поле на очната леща където
започва интензифициране на проявата на
ефектите от различните видове аберации,
който факт всъщност предизвиква този ред
затруднения.
Случаите могат да варират в доста голям
интервал, тъй като по същество, тук няма
система за корекция и се ползва това което е
налично - това което самия организъм е създал
и поради факта, че се използва силата на
мускулчета които не могат да предложат сили
с нужния потенциал се получава състояние
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еквивалентно
на
Офталмоплегия.
т.е.
Придобита Офталмоплегия тъй като тези
мускулчета, макар и нормално развити за
своята
функция,
генетично
не
са
предопределени да изпълняват функции
оказващи такава степен физическа сила, че да
деформират формата на такава упорита
структура каквато е склерата. Която по
същество е скелета на окото, от чийто
прецизност
зависи
прецизността
на
структурата на неговата оптичната система. А
тези мускулчета са просто само едни
обръщачи разполагащи с потенциал далеч по
нисък от необходимия.
Това е доста изтощителна работа водеща до
честа преумора. Понякога стигаш до ситуация
да се чувстваш като парцал. Просто нищо
повече не можеш да направиш. И в крайна
сметка и търпението ти се изчерпва и стигаш
до срив. Може и да прозвучи парадоксално, но
се случва и да забравиш каква е ролята на
конкретния акт в рамките на целия контекст.
Специално в моя случай само настаняването
на погледа върху обекта изисква най-малко 56секунди.Без да говоря за колко време след
това ще успея, ако успея, да достигна до
някаквавизуална информация с достатъчно
яснота и приемлив за възприемане фокус. Това
зависи просто от ситуацията. По лесно е да
събереш информация за детайлите и да си
формираш представа за това което виждаш.
Отколкото да докараш нещата, до онова
положение, каквото е характерно за едно
нормално око.
64

С този проблем е свързан и с проблема, че при
отместване на погледа на относително малки
разстояния върху обект на същата дистанциясъседен обект, процеса възприятие започва
отново от самото начало с необходимостта от
настаняване, последванот целия този ред
опити за корекция до удовлетворяване на
нуждата от достатъчно качественавизуална
информация. . Особено проблемно при четене
на текст. Освен многократните застъпващи се
редове. Със всичките перипетии около това.
Всички тези опити за фокусиране
и
привеждане на системата в състояние до
колкото може по-близо до нормалност е
нещото поради което се проявява това силно
забавяне на процеса възприятие. Което в моя
случай може да се оцени от порядъка на 50100-200 пъти, понякога повече, че съм побавен в сравнение с който и да е друг индивид
в относително нормален статус.
Това си е последователност от микро процеси
на настройка на формата на склерата за да
повлияе на оптичната система на окото, чрез
усилията на външната мускулна група на
окото, от чийто характер и обем се определя
реалната ефективност на индивида.
Това си е доста сложен комплекс зависим и от
много други фактори, като контраста,
осветеността, характера на обекта на
възприятие и т.н. И далеч не рядко се стига да
изнемога и срив. Просто окото се отпуска от
преумора. Тези анемични за тази цел
мускулчета
работещи
в
режим
на
претоварване не могат да предложат
прецизността на един оптимизиран за такава
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цел мускул. Което си е чиста Офталмоплегия в
този аспект. Което особено затруднява хода на
процеса. И за това преумората настъпва
значително бързо.
При мен специално поради локацията на
руптурата най-благоприятно влияние оказват
клепачите който фиксират окото и вече чрез
настройката на всички мускулчета и най вече
на горния кос мускул на окото или горния
обръщач се правят опити да се опъне склерата
нагоре (навън) обратно на деформацията в тази
локация при което изглежда системата се
приближава към генетично предопределената
нормалност и това множество от образи което
виждам аз започва да се припокрива и образа
започва ва става малко по-ясен и попознаваем. Но не е процес, който може да се
прилага дълго и продължително. А е нещо
доста краткотрайно.Образа на възприятие
никога не е с нужната степен на яснота, тъй
като сферичните аберации ограничават
възможността за фокусиране. А всъщност
разполагаш с нещо което повече прилича на
ребус получен от преплитането на тези
толкова много образи върху ретината,
отколкото на някакъв образ макар и мъгляв.
Вярно е, че аз имам и Монокулярна
Мултиплопия и най вероятно комплексен
Астигматизъм. - Два или повече Астигматични
ефекта с различни стойности в едно око. Но не
мога да намеря Офталмолог който да
разполага с необходимия реквизит знания за да
прояви
способност
да
констатира,
диагностицира
и обследва тези две
отклонения. За да предложа въвеждането на
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отправни точки които да зачитат спецификата
на обструкциите причинени и от този тип
отклонения. А и не намерих индикации в
българската
образователна
и
научна
литература
-доколкото
последните
са
достъпни, тези въпроси да се дискутират.
Което обяснява липсата на този вид
специализация която да обясни какви са
различните
методи
за
регистриране
диагностициране и обследване на подобни
отклонения. Което обяснява защо аз не мога да
намеря такъв специалист.
Не бих искал да споменавам и допълнителния
фактор Пресбиопия който по един или друг
начин повлиява всичките тези процеси.
Но независимо от това, като компенсация при
такива сложни комплексни състояния внасящи
значителен обем затруднения отразяващи се
на общата ефективност на индивида,
предлагам да се въведе следния текст като
отправна точка, който поне в малка степен
да внесе някакъв баланс в общата оценка на
степента
Работоспособност
/
Неработоспособност на индивида, като
крайно определение:
„1. При състояния след руптура на склерата :
1.1 При единствено виждащо око процента за
намалената работоспособност определен от
Раздел 1 Зрителна острота се завишава с 4060%
1.2 При по-сложни комплексни разкъсни рани
процента за намалената работоспособност
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определен от Раздел 1 Зрителна острота се
завишава с 50-70% “
Тук при състояния след спасителна операция
при руптури и разкъсни рани на склерата
според многогодишния опит се налага
мнението за проявата на значително завишен
риск от редица рискови фактори. Отлепване на
ретина и т.н. Един дълъг списък от какво
трябва да се пазиш и съблюдаваш, което всеки
един офталмолог изтъква като нещо много
важно от първата минута след като ти свалят
превръзката! И какви мерки да предприемеш,
защото медицината е безпомощна в това
отношение. И неблагоприятния изход може да
те сполети при най-малката небрежност.
Всъщност Вие би трябвало да ги знаете много
добре тези неща.
Целия този комплекс изисква специално
внимание и отнема доста внимание, време,
усилия
и
концентрация,
специфично
съблюдаване на редица фактори, което искаме
или не искаме изисква своето време, усилия и
енергия, и щем или не щем се отразява на
целия
комплекс
Работоспособност/
Неработоспособност отразявайки се на целия
комплекс на ефективността на индивида. Не
само в работно време, а през целия цикъл на
каквито и било ангажименти. Тъй като 90% от
цялата информация около нас се възприема
чрез този наш зрителен орган. И това
продължава през целия период докато сме
будни. Освен когато спим или блуждаем.
Което само по себе си говори за степента
натовареност на такъв един индивид. - т.е.
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Налице е една перманентни натовареност и
специфична ангажираност. При което той
остава далеч, далеч зад ефективността на
който и да било друг индивид. Като често се
налага и да измисляш методи и способи как да
избегнеш тези или онези критични като
момент ситуация, за да можеш да свършиш все
пак някаква работа. Което все пак си е
ангажимент и естествено изисква своето
време, внимание, концентрация и енергия,
откъсвайки те от основния ангажиментв
изпълнението на който и без това си
достатъчно затруднен или обременен. Което
само по себе си е още един вид обструкция. В
крайна сметка това е единствената възможност
за да можеш да се погрижиш за себе си. И да
си набавиш необходимия ресурс средства за
медикаменти и други средства за поддръжка
на и без това доста лабилното ти състояние,
както и такива за преживяване.
Но освен всичко и преуморен, един такъв
индивид, едва ли ще може, въобще даможе, да
бъде в състояние да бъде достатъчно
ефективен. По същество при такива състояния
на преумора риска от тези рискове става още
по-голям. А и колко дълго един индивид може
да издържи при такава степен претовареност и
напрежение от тези наложителни и
принудителни ангажименти.
Следователно някакъв макар и малък оптимум
е необходим. Не може за всяко нещо да се
напъваш и разпъваш! А и човек не може да се
разтяга до безкрайност. Всеки от нас разполага
с 24 часа и нито секунда повече! 8 часа за
работа, 8 часа за утилитарно практични
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ангажименти и регенерация, и 8 часа за сън. От
къде да откъснеш време за да компенсираш за
всички тези затруднения и неотменни
ангажименти?
Заради всички обструкции и затруднения
искаш или не искаш, времето ти за активна
работа значително се удължава поради факта,
че си значително по-неефективен от който и да
било друг.Както заради всички обструкции
във визуално отношение, но и тези поради
тозипостоянен ангажимент да следиш за целия
този ред фактори като превенция.
Времето за регенерация и за сън не можеш да
редуцираш. Въпреки че посягаш и на него. За
утилитарно практични нужди също. И
единствено остава времето за разнообразие.
След като и то се стопи просто посягаш към
следващото. Което и от другите да пипнеш
веднага ще се отрази на твоята ефективност,
защото и следващия ден, е нов ден и се нуждае
от същия ресурс. Един преуморен човек какво
може да направи? Низ от пропуски и грешки и
става още по-бавен и уязвим, поради целия
този комплекс от обструкции и ангажименти,
и акумулиралата се умора.
Една
налагаща
се,
повтаряща
се
систематичност от нуждата за проследяване и
укрепване чрез лазерни баражи през година
или две или по-често според когато се наложи.
Но явно се проявява систематична нужда от
това. И тази изострена чувствителност в това
отношение при такива случаи се потвърждава.
В този смисъл е необходима една отправна
точка третираща проблема предпазване от
рискови фактори в предвид нуждата от тази
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обемаща програма за превенция от такива
рискови фактори, която да внесе някакъв
баланс, макар и малък, спрямо който и да било
индивид, свободен от тези доста ангажиращи
неотменни ангажименти, за да подпомогне
тези потърпевши индивиди, поне с мъничко в
тяхното доста комплицирано ежедневие.
За това предлагам следния текст или подобен
като отправна точка:
„2. В случаите на състояния от завишени
рискови фактори вследствие на сериозни
травми като руптура на склерата и други
пробивни и разкъсни рани сбора от
оценките от всички обструктиращи
фактори на основание на една основна
причина се увеличава с 20-40%“
В предвид на смисъла и значението на тези
предложения, както и логиката на протокола в
този документ ще е необходимо да се създаде
нов Раздел: "Раздел VIII Увреди на оптичната
система", след Раздел VII ,където да заемат
мястото си тези и други отправни точки имащи
отношение към този фундаментален проблем.
А "Раздел VIII" да бъде преименуван като
"Раздел IX Общи правила ", като обобщаващ.
До този момент този клас случаи се третираха
несправедливо като равностойни на кое да е
нормално не увредено око, без да се отчитат
тези обективни обструктиращи фактори, което
поставя тези индивиди в далеч не равностойно
положение, спрямо онези свободни от такъв
тип обструкции, поради липса на специфични
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отправни точки, отчитащи тази специфика, в
ситуации като тези. Което може да се
идентифицира като явна дискриминация по
отношение на реалните възможности на един
индивид в такова положение. При което
експертите от ТЕЛК и НЕЛК биваха
санкционирани от страна на НОИ именно
поради липса на аргументирана отправна
точка в опита си да подпомогнат по някакъв
начин тези хора. Съзнавайки че те са в доста
затруднено положение и имат нужда от
подкрепа.
От една страна всички говорят. От друга никой
нищо не прави по въпроса!
За това аз като потърпевш от 1993 година
насам, правя именно тези предложения,
предложени в такава конкретна форма от моя
страна. За да се отчете характера и обема на
тежестта на тези обструкции и подпомогнат
лицата изпаднали в такива комплицирани
състояния, от една страна, за да се облекчат
поне малко, за да могат да имат възможността
да развият своя потенциал. Това далеч няма да
компенсира адекватно щетите нанесени от
този проблем, но поне ще е зачитане , че
действително има проблем и ще е поне малко
съдействие в това отношение. А не да стоят
притиснати до стената на нищетата.
И от друга страна да дадат инструмент в
ръцете на експертите от ТЕЛК и НЕЛК да
зачетат нуждите на тези лица без да се
страхуват от глоби и санкции. И извършат
своята работа на едно Достойно, действително
Професионално ниво, като Експерти.
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Фундаментално тези корекции освен, че ще
внесат повече справедливост в този процес,
биха довели до много повече ползи за
Обществото,
НОИ
и
Държавата,
неутрализирайки оплакванията на Експертите
от ТЕЛК и НЕЛК относно глобите и
санкциите, отваряйки възможността да се
внесе обратно в системата, продукт със
значително по висока стойност отколкото
обществото плаща за тези хора. Създавайки
възможност за нови възможности и
ангажименти, които по същество да генерират
нов по-висок оборот и приход които да
генерират
тази
възвръщаемост.
Неща
генерирани от един индивид поставен от малко
- малко в по-нормални условия. Тук процеса
може да бъде доста многопосочен и
многостранен освобождавайки творческата
енергия на индивида.
Мисля, че е най-добре просто да не се спъваме
едни други!
Някой може да изтъкне факта, че това са
субективни описания на тези процеси. Но
самия статус "ВИЗУС" е също субективно
придобит. При това ДВОЙНО СУБЕКТИВНО
ПРИДОБИТ. Веднъж от страна на пациента и
втори път от страна на провеждащия
изследването. Което го прави доста
съмнителен.
Но аз не виждам проблем след като се
разглеждат обективни факти!
Освен това изложение тук има още две опции:
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Или консултация с Инженер-Оптик занимаващ
се с проектиране и изграждане на оптични
системи Където без нужните познания в тази
област - специфично негативните страни в тази
област, а именното специфично проблемите по
отношение на аберациите, неговото творение
никога няма да проработи. Респективно
съответните познания в областта на съпромата
(Съпротивление на материалите).Както и
познание за поведението на системите
изградени от меки и еластични материали.
Също и изискването за известна степен
флуентност в сферата на хирургията. Все пак
той трябва да знае какво се получава след
сваляне на шев при пробивна, прорезна и
разкъсна рана и когато няма такива. Или пък
след една високо технологична операция
каквато е Lasikкъдето шевове няма!За да си
изясни и разясни изложеното тук. Както и
известни познания в областта на Ергономията.
Или консултация със специалист по
Ергономия, който би могъл да изследва
съотнасянето на нуждите за извършване на
определена работа и ресурса който те биха
изискали от един индивид като характер и
обемсъобразно възможностите на последния.
И втората възможност която е изцяло във ваши
ръце, е: Че аз не виждам никакъв проблем да
използвате кой да е обективен метод като 100
процентова гаранция. Това зависи от Вас! Не
зависи от мен! Има корнеална топография!
Има и Wavefront Аберометрия! Има и Поинт
Спреад Функция / Point Spread Function(PSF)/.
Една симулация на визуалната информация на
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15. Български дарителски
форум
– рег. № 63-00-86 от
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основата на информацията от тези два скана,
по съответната методика може веднага да се
появи на екрана. Ще видите онова, което точно
виждам аз. Тогава ще излезе и моята хаотична
Монокулярна Мултиплопия. Най вероятно и
комплекса от различните Астигматични
явления в това око. Които да обосноват този
възможен комплексен Астигматизъм в моя
случай. Има ли?
Или няма! Ясно и
недвусмислено! Директно върху екрана!
Тъкмо няма да ми се налага да обяснявам и да
търся специалист, който да си има понятие от
тази материя.
Сдружение „Български дарителски форум“
(БДФ) от 2004 г. насам обединява големите
дарители в нашата страна – компании и
фондации. През годините БДФ се утвърди
като един от основните посланици на
стандартите за добро управление на
дарителски политики и програми, в т.ч. и
при прилагането
на
принципите
за
прозрачност, отчетност и устойчивост на
ефекта от дарителските инвестиции. БДФ
работи системно за насърчаване на
дарителството
в подкрепа на различни
социални групи и каузи или хора, които се
нуждаят от средства за спешно лечение в
България и чужбина, както и пострадали при
бедствия и аварии с национален и регионален
мащаб.
БДФ
поддържа
дарителската
платформа DMS, партньор е в реализацията на
кампании, чрез които се набират средства за
значими обществени каузи от индивидуални и
институционални дарители. Голяма част от
членовете на БДФ даряват от години за
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решаване на проблеми и за развитие в
социалната сфера.
В тази връзка и с оглед дългогодишния ни опит
в областите на социалната политика и
здравеопазването бихме искали да изразим
нашето становище във връзка с проекта на
Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за
медицинската експертиза.
Подкрепяме предложенията на фондация
„Живот със Синдром на Даун“ за изменение
и допълнение на постановлението. Когато са
налице генетични аномалии, е нелогично и
неприемливо държавата да задължава лицата
да се явяват периодично пред лекарска
комисия и тя да може да намалява степента
на увреждане под 50% при положение, че
констатираното увреждане е в следствие на
генетичната аномалия, а не на променлив
фактор. Ето защо смятаме, че в Раздел XI –
„Генетични
аномалии“
(т.1)
и/или
систематично на друго подходящо място в
Наредбата следва да бъдат въведени нови
текстове в следния смисъл:
1. Определеният процент инвалидност 1. Приема
(50%) да се приеме като минимален, принцип
под който ТЕЛК/НЕЛК не може да
пада, а не като задължителен за всеки
случай. Да не се поставя горна
граница на процента инвалидност с
оглед отчитане особеностите на всеки
отделен случай;

се

по 1.
Промяната
е
отразена
в
„Забележки“ в Раздел ХI Генетични
аномалии на ЧАСТ ДЕВЕТА след т.
3.
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2. Решението
на
ТЕЛК/НЕЛК
за 2. Приема се относно
освидетелстване да бъде пожизнено пожизнения срок
и задължително с определяне на
чужда
помощ, без
значение
възрастта на детето/възрастния със
синдром на Даун.

2. Допълват се т. 1, 2 и 3 в Раздел ХI
Генетични аномалии на ЧАСТ
ДЕВЕТА от Приложение № 1 на
Наредбата
за
медицинската
експертиза. Освен това допълнението
на Наредбата за медицинската
експертиза с новия чл. 69а, както и
допълването на Правилника в чл. 56,
ал. 3, също са в съответствие на това
предложение
на
вносителя.
Условията за определяне на чужда
помощ, включително и при децата, са
регламентирани ясно в чл. 69 от
Наредбата
за
медицинската
експертиза.

3. При влошаване на общото здравословно 3. Приема се частично
и/или психическо състояние лицата да имат
право на явяване пред ТЕЛК/НЕЛК за
преосвидетелстване. В този случай новото
решение
на
ТЕЛК/НЕЛК
за
преосвидетелстване не може да поставя
лицето в по-неблагоприятно положение,
отколкото
преди
явяването
за
преосвидетелстване.

3. И към момента правото за явявяне
за преосвидетелстване на лицата,
независимо от срока на инвалидност,
определен в експертното решение, е
гарантирано, тъй като един от
поводите за подаване на заявлениедекларация от заинтересованото лице
или неговите законни представители
е предсрочното преосвидетелстване
за влошено или подобрено състояние
(чл. 56 от Правилника….). За поголяма яснота, в чл. 69 и предложения
нов чл. 69а от НМЕ се дава
възможност преосвидетелстването на
тези лица да се извърши по тяхно
искане или по искане на контролните
органи на медицинската експертиза.
Медицинската оценка представлява
независимо, експертно, обективно

Държавата трябва да полага всички възможни
усилия, за да поставя човека и неговите нужди
в центъра на своята грижа и мерки за подкрепа.
При наличие на генетични аномалии подходът
на държавата следва да е различен спрямо
подхода при придобито или друго увреждане,
което би могло да се измени с времето.
Административната тежест за лицата следва
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да е минимална, а помощта да съответства на
нуждите и потребностите им.
В заключение бихме искали да подчертаем,
че като цяло подкрепяме предложенията за
изменения на Наредбата за медицинската
експертиза, като апелираме за по-гъвкав
подход от страна на министерството и
консултации със заинтересованите страни чрез
срещи, диалог и възможност за изслушване на
мнения.
Надяваме се, че направените от фондация
„Живот със Синдром на Даун“ и подкрепени
от нас предложения за прецизиране на някои
текстове ще бъдат взети предвид и ще
помогнат за по-високото качество на
наредбата.

16. Фондация "Светът на
Мария" – Портал за
обществени

становище, като тя не се прави с оглед
поставяне
на
лицето
в
поблагоприятно или по-неблагоприятно
положение. Определянето на крайния
процент ТНР/ВСУ се извършва въз
основа на представените медицнски
документи, в които е обективизирано
здравословото състояние на лицето и
настъпилите увреждания.
Предложението на вносителя на
практика изключва възможността от
благоприятно
повлияване
на
увреждането, което не съответства на
действителността.
Освен това, ако се приеме това
предложение за случаите с генетични
аномалии, всички останали лица, с
други
увреждания,
ще
бъдат
дискриминирани, ако за тях не се
приемат същите условия при
преосвидетелстването,
а
това
практически е невъзможно, тъй като
благоприятното
повлияване
на
здравословното състояние не може да
се изключи като възможност при
недефинитивни състояния.
В конкретния случай, касаещ
генетичните
аномалии,
от
съществено значение е отразяването
на пожизнен срок на инвалидност на
посочения процент в трите точки на
този раздел.

Фондация „Светът на Мария“ е организация
създадена в подкрепа на хората с
интелектуални затруднения, която от седем
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консултации от
05.05.2021 г.

години предоставя подкрепа за тяхната
житейска, трудова и социална реализация.
Смятаме, че настоящият проект за изменения в
Наредбата за медицинска експертиза не
отразяват в достатъчна степен обществените
очаквания от нормативната уредба на
неработоспособността и уврежданията, както
и не са в достатъчна степен коректни и
издържани с оглед действащата медицинска
наука и класификации. В резултат не е
осигурена обективността на медицинската
експертиза на неработоспособността и
уврежданията и е налице продължаваща и
задълбочаваща се ситуация, при която хората,
за които увреждането води до невъзможност за
самостоятелен живот и справяне получават потрудно статут на трайна неработоспособност
или увреждане от хора, които срещат
трудности поради хронично заболяване.
Настоящото становище е свързано с
необходимостта от редакция на Приложение 1
към Наредбата, тъй като това ще продължи да
бъде действащият нормативен документ по
отношение оценката на неработоспособността
и уврежданията. Наред с това сме длъжни да
посочим, не за първи път, че настоящото
съдържание
и
ред
за
оценка
на
неработоспособността и уврежданията не
могат да постигнат справедлива и обективна
оценка на увреждането. Необходимо е
реформиране
на
системата
съгласно
съвременните подходи за оценка на
увреждането, основани на Международната
класификация на човешкото функциониране,
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увреждане и здраве на Световната здравна
организация.
Становището ни относно Проекта, представен
за обществено обсъждане е свързан с
необходимостта да бъдат направени редица
допълнения за прецизиране на оценката на
неработоспособността и уврежданията на
хората с умствена изостаналост и хората с
психични разстройства (съгласно раздел
„Психични и поведенчески разстройства“ на
МКБ 10). Предложената редакция в раздел II
„Психични болести“ за замяна на термина
„специализирани училища“ с „обучение при
ресурсно подпомагане“ е правилна и
същевременно
закъсняла,
тъй
като
специализирани училища не функционират в
страната от години. Необходимо е обаче
редакцията на раздел II да не се изчерпва с
това терминологично уточнение.
1. Не се приема
Предложение 1. Редакция на Раздел II
„Психични болести“, т. 3. Ограничени
умствени възможности
Настоящата дефиниция за оценка на
ограничените умствени възможности – Раздел
II „Психични болести“, т. 3. Ограничени
умствени възможности, т. 3.1. е обвързано с
много голям диапазон на възможната оценка –
между 30 % и 70 %. Този огромен диапазон не
е обоснован, тъй като са налице категорични
показатели, които не предполагат подобна
девиация на резултата от оценката. Такъв
голям диапазон на възможната оценка не
съответства на състоянието и е основа за
необоснован субективизъм при оценката.

1. Редакцията на текста, цитиран от
вносителя, не съответства на сега
действащите текстове. Тази редакция
е променена с Постановление № 152
от 26 юли 2018 г. за изменение и
допълнение
на
Наредбата
за
медицинската експертиза.
Лицата с лека степен на умствена
изостаналост се адаптират различно в
социалната среда. Много от тях имат
капацитет за пълноценен труд с ниска
квалификация.
Не
е
уместно
уеднаквяването на оценката на лица с
различна степен на социална
адаптация. Именно тези съображения
са наложили промяната на текста през
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Налице е методическа неточност, която следва
да бъде коригирана. При корекцията й, следва
да се съобрази, че състоянието на умствена
изостаналост, дори и лека степен на умствена
изостаналост, съгласно МКБ – 10, която
частично съответства на посочения КИ 60 – 70,
е свързано със съществени трудности и
невъзможност за вписване, които съответстват
на 71 % спрямо състоянието на здравия човек.
Да се твърди, че човек, който е с лека умствена
изостаналост има едва 30 % или 50 %
ограничения спрямо здравия човек е възможно
само и единствено в резултат от непознаване
на нивото на неговото функциониране както и
от недооценка на сложните обществени
отношения, социални правила и трудови
изисквания на съвременния свят, в който този
човек следва да функционира пълноценно.
Предлагаме
редакция на Раздел III
„Психични болести“, т. 3. Ограничени
умствени възможности, т. 3.1., като се
отстрани методическата неточност и се
посочи, че процентът свързан с това
състояние е 71 %. Мотивът ни е, че това са
хора, които не биха могли да работят
самостоятелно без професионална подкрепа и
които са лишени от доходи за живот, а
съответно и обречени на по-нататъшна
деградация
поради
присъденият
им
несправедливо
нисък
процент
неработоспособност. Следва да се отчита
фактът, че и към момента редица хора с
интелектуални затруднения, които не могат
самостоятелно да се справят с живота си са
лишени дори от достъп до социални услуги,

2018 година, като случаите са
разделени в три поддотчи в
зависимост от степента на социална
адаптация, като за всяка от трите
степени е определен отделен процент,
а не диапазон от проценти. Случаите
с влошена социална адаптация, при
намален контрол на влеченията и
подтиците, включващи загуба на
умения за търсене и намиране на
елементарна работа, при съхранени
възможности за извършването й под
контрол, се оценяват с 75 %
ТНР/ВСУ.
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терапия и рехабилитация на състоянието си
поради присъдените им под 50 %
неработоспособност/ увреждане.
2. Не се приема
Предложение 2: Редакция на Раздел III
„Дълготраещи психози с най-малко 6-месечна
продължителност; психози от кръга на
шизофренните или афективните (ендогенните)
психози“, 2. Хронични състояния при
ендогенни психози (например непълноценност
на контактите, понижен виталитет, афективно
нивелиране) в 2.1.
Необходима е актуализация на приложния
процент за състоянията в раздел III
Дълготраещи психози с най-малко 6-месечна
продължителност; психози от кръга на
шизофренните или афективните (ендогенните)
психози, където за 2. Хронични състояния при
ендогенни психози (например непълноценност
на контактите, понижен виталитет, афективно
нивелиране) където в 2.1. с умерени
затруднения при социалната адаптация се
присъждат 60 %. Тези 60 % не съответстват на
констатираното умерено състояние на
затруднения, което следва да отразява
сериозните и съществени затруднения което
имат хората с психично разстройство за
социално справяне. Този процент категорично
ощетява хората с психична болест, като ги
лишава от възможност за получаване на
пенсия. Необходимо е съответствие на
умерените състояния и коректно отчитане на
ефекта, което психичната болест като умерено
състояние има върху човека и възможността

2. В раздел III, част II има ясно
разписани
критерии
за
диференциране на оценките на
лицата с психози, според степента на
социалната им адаптация.
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му да се справя с живота, спрямо здравия
човек.
Предлагаме редакция на раздел III, точка 2
и подточка 2.1. като установеният процент,
който следва да се присъжда е между 71 % и
3. Не се приема
80 %.
Предложение 3: Определяне на процента
неработоспособност / уреждане за хора,
които имат повече от едно състояние,
заболяване
Необходимо е ясно и справедливо дефиниране
на реда, по който хората с повече от едно
заболявания / състояния получават оценка на
неработоспособността/ уврежданията. По
отношение
на
регламентацията
се
присъединяваме
към
позицията
на
Национално
представителните
организации на хора с увреждания.
17. СДРУЖЕНИЕ
С настоящето бихме искали да припомним, че Липсва конкретно
ОБЩНОСТ МОСТОВЕ текущото предложение за изменение на предложение
– Портал за
Приложение 1 към чл.63, ал. 1 от Наредбата за
обществени
медицинската експертиза се обсъжда от 2
консултации от
години като основната цел беше бързо да се
05.05.2021 г.
предприемат мерки за отстраняване на
недостатъци при оценяването в текущата
наредба, като междувременно се работи по
създаването на по-добър и адекватен модел за
оценка на уврежданията, съобразен с
Международната класификация на човешкото
функциониране, увреждане и здраве на
Световната здравна организация.
За съжаление констатираме, че това
преложение за изменение е поредната кръпка

3. Тази възможност е предвидена в т.
IV от Приложение № 2 към чл. 63, ал.
3 от Наредбата за медицинската
експертиза. Също така, с настоящия
проект на ПМС за изменение и
допълнение
на
Наредбата,
Приложение № 2 не е обект на
обсъждане.
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в законодателството, в която част от
промените са по-скоро козметични, а друга
част спорни по отношение на ползите за хората
с увреждания.
С тези промени не се гарантира посправедлива и обективна оценка с оглед на
факта, че за съжаление, това е основният
нормативен документ, който гарантира
правата на хората с увреждания, съобразно
степента на увреждане, определена от ТЕЛК.
Ще дадем един конкретен пример за
неадекватност на методите на оценка за една
голяма група хора – хората с интелектуални
затруднения:
В текущата Наредба за медицинската
експертиза съществуват сериозни неясноти и
неточности в разделите от част II Психични
болести. Освен остарялата терминологията,
която е необходимо да съответства на приетата
с МКБ 10 такава, няма ясни критерии за
определяне на нарушенията в интелектуалното
развитие и следващата от това оценка на
степента на увреждане.
Не можем да се съгласим, например, че човек
с ИК 60-70 % няма нужда от подкрепа (което
всъщност означава 30% степен на увреждане).
За правилна оценка на нарушенията в
интелектуалното развитие е необходимо
прецизиране на критериите за оценка и
групирането им в характеристики, свързани с
областите - психомоторно изразяване, умения
за лична и социална автономия, образователен
процес (професионален трудов процес в зряла
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възраст) и поведение, които се развиват във
всяка степен на интелектуалното развитие,
спрямо референтната възраст, социокултурна
принадлежност
и
местоположение
на
общността.
Критериите да се определят от представения
резултат предвид намалената възможност за
общуване, обучение и адаптация на
оценявания човек спрямо параметрите на
човек без нарушения. Необходимостта от
чужда помощ трябва да зависи от степента на
лична автономия, необходима за ежедневните
дейности.
Необходимо е по-обстойно описание на
категориите до постигане на справедливи
принципи за оценка. Тези оценки засягат
голяма група от хора и е наложително
текстовете да бъдат недвусмислени и
изчерпателни, с включване на референтни
групи в съответствие с всяка възраст, за да се
улесни
работата
на
медицинските
специалисти.
Друг съществен проблем, който не веднъж сме
коментирали е, че оценката на кличничните
показатели сами по себе си не дава адекватна
представа за състоянието на човека, реалните
му функционални дефицити и възможности за
самостоятелно справяне. Много често
различни заболявания или аномалии вървят
ръка за ръка и дори едното само по себе си да
не създава дефицити, то комбинацията от
двете
създава
сериозни
такива.
т.е.
математическият модел на оценка на
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18. Портал за обществени
консултации петък, 31 юли 2020 г.
20:05:48
19. Димо Атанасов Мишев
– рег. № 94-3540 от
31.05.2021 г.

уврежданията чрез сбор на % е тотално
порочна като в някои случаи надценява
дефицитите, но в много случаи ги подценява.
Т.е. най-малкото което следва да се направи е
да се дадат ясни указания за оценка на
конкретни заболявания/ аномалии/състояния,
така че оценките да отразяват правилно
техните дефицити.
Като буден гражданин, аз подкрепям изцяло
Липсва конкретно
становището на фондация „Живот със
предложение
Синдром на Даун“
Искам да искажа моето становище по случай Липсва конкретика в По отношение на отделните теми,
оценка на работността исказвам с голямо предложенията
засегнати
в
становището
на
съжаление до сегашната оценка на ТЕЛК
вносителя, могат да се обобщят
комисий промяна на точки промяна начин на
следните,
вече
представени
определяне на проценти тъй като аз съм с
становища:
вродено заболяване и с години се прилага едно
Относно признава не съпътстващите
и също оценяване на оценка на работността аз
заболявания – това и сега е в сила, при
не мисля че за тези години съм оздравял
определени условия, определени с
напротив с годините здравословният проблем
Приложение № 2 Методика за
се задълбочава появиха се допълнителни
прилагане на отправните точки за
заболявания но не може да не се вземат
оценка на трайно намалената
предвид в експертно решение тъй като
работоспособност (вида и степента на
лечението е скъпо и не попадат към здравната
увреждане) в проценти към чл. 63, ал.
каса отхвърля се тезата за рехабилитация
3 от Наредбата за медицинската
балнеолечение има голямо разминаване искам
експертиза.
да се промени това нещо и да се вземе предвид
Относно пожизнения срок при
вродените заболявания човек няма как да се
генетичните
аномалии,
излекува напълно и колко пъти представям
предложението той да бъде признат, е
документи като например ставни заболявания
прието. Възприемайки този принцип
колко години всеки път при явяване пред
по отношение на всички описани
ТЕЛК РО снимки без промяна вместо да се
отправни точки, отделно е определен
покачват процентите намаляват се също така
пожизнен срок на инвалидност и за
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не съм съгласен всеки път да се намаляват
проценти правят така от година на година
лишават човек от права и без право на пенсия.
Предложението ми е за признаване на второ и
трето заболяване тъй като сегашната
нормативна оценка не върши работа унижават
хората крият се документи и т.н Защо никога
както в моят случай нямам право за
рехабилитация или балнеолечение.
Предлагам сегашните лекари в ТЕЛК комисий
да бъдат сменени с нови състави на
досегашните се няма доверие.

множество
други
заболявания/състояния с безспорен
от
медицинска
гледна
точка
дефинитивен характер, описани с
отправните си точки в Приложение 1.
Относно доверието към лекарите в
ТЕЛК, не могат да се правят
обобщени изводи за всички тях, въз
основа на поведението на отделни
лекари.
За
да
осъществяват
дейностите
по
медицинска
експертиза, както и при всяка друга
медицинска дейност, лекарите се
обучават ежегодно, както и чрез
натрупване на опит в работата по тази
специфична дейност. Всеки от тях
носи персонална отговорност за
професионалните си действия и в
тази връзка трябва да припомним, че
съществуват достатъчно механизми
за контрол върху работата им,
включително чрез обжалване на
техните
решения
от
всички
заинтересовани страни. Съществуват
и достатъчно тежки санкции при
недобросъвестно изпълнение на
задълженията им.

20. Становищата в рамките
на НСХУ – рег. № 1500-133 от 21.04.2021 г.:
I.
Национално
представителните
организации на и за
хората с увреждания

(Национално представителните организации
на и за хората с увреждания)
1.
Във връзка са промяна в Наредбата за 1. Не се приема
медицинската експертиза отново се предлага

1. Към момента Приложение № 2 от
Наредбата
за
медицинската
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да се промени Приложение 2 и се приеме
нашата редакция:
Текста на т. III. да придобие следната
редакция:
„Когато са налице няколко увреждания,
независимо дали са за заболявания от общ
характер или за заболявания с причинна
връзка, за всяко от които в отправните точки за
оценка
на
трайно
намалената
работоспособност/ вид и степен на увреждане
е посочен отделен процент, оценката на трайно
намалената работоспособност/ вид и степен на
увреждане се определя, като се взема найвисокият процент по съответната отправна
точка на най-тежкото увреждане и към него се
прибавят 10 на сто от сбора на уврежданията с
определена степен 30 и над 30%”. Всички
останали увреждания под 30% се вписват в
Експертното решение, но не участват във
формирането на крайния процент на види
степен
на
увреждане/намалена
работоспособност.
Текста на т. IV. да придобие следната
редакция:
IV. (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от
11.06.2019 г.) Когато са налице две или повече
увреждания, за всяко от които в отправните
точки за оценка на трайно намалената
работоспособност/вид и степен на увреждане е
посочен отделен процент, и най-малко две от
тях са с определен процент трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане –
50 или над 50 на сто, независимо дали са за

експертиза не е обект на промяна и
съответно - на обсъждане. Евентуална
промяна на този текст изисква
преминаване
през
цялостната
законова процедура на нейното
приемане.
Точка III от Приложение № 2 в тази
си редакция беше обект на
самостоятелно
разглеждане
и
преминаване през цялата законова
процедура на нормативна промяна,
включително представяне на мотиви,
междуведомствено съгласуване и
провеждане
на
обществени
консултации в периода 18.07.2020 г. –
31.07.2020 г. Допълнението на НМЕ в
тази част е прието с ПМС № 241 от
2020 г. за допълнение на Наредбата за
медицинската експертиза и е
обнародвано в ДВ, бр. 79 от 2020 г., в
сила от 08.09.2020 г.

Точка IV от Приложение № 2 в тази
си редакция беше обект на
самостоятелно
разглеждане
и
преминаване през цялата законова
процедура на нормативна промяна,
включително представени мотиви,
междуведомствено съгласуване и
провеждане
на
обществени
консултации в периода 21.03.2019 г. –
21.04.2019 г.
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заболявания от общ характер, или за
заболявания с причинна връзка, оценката на
трайно намалената работоспособност/вида и
степента на увреждане се определя, като се
взема най-високият процент по съответната
отправна точка на най-тежкото увреждане.
Към него се прибавят 21 на сто от сбора на
процентите
на
всички
съпътстващи
увреждания.

Промяната на НМЕ в тази част е
приета с ПМС № 139 от 2019 г. за
изменение
и
допълнение
на
Наредбата
за
медицинската
експертиза и е обнародвано в ДВ, бр.
46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.

Мотиви: Продължителните обсъждания на
промените в Наредбата за медицинска
експертиза и основно приложение №2 към чл.
63, ал.3 „Методика за прилагане на отправните
точки за оценка на трайно намалената
работоспособност (вида и степента на
увреждане) в проценти” , ние винаги сме
считали, че редакцията на т. III не отразява
коректно реалният здравен статус на хората с
множество увреждания. Независимо, че
Върховният административен съд я отхвърля с
не много ясни мотиви основно от процесуален
характер, ние считаме че духът на мотивите на
решението ясно показват, че върховните
административни
съдии
считат
за
несправедливо не отразяването в ТЕЛК-овото
решение на наличието на няколко увреждания.
В тази връзка ние предлагаме в редакцията на
т. III да бъдат отчитани с по-нисък процент10% и второто и следващи заболявания, при
условие че са довели до увреждане 30 и повече
процента. В случай, че текста бъде приет ще
постигнем
желаното
ограничаване
на
влиянието на маловажните случаи и ще
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отдадем значимото при оценката на
увреждания от по-тежък характер.
Направеното предложение във връзка с т. IV
на промяна на процента от 20 на 21 отчита
факта, че ако едно лице е с водещо заболяване
от 50% и допълнителните му увреждания от
които едно е с 50 % имат сбор от 100%, то 21%
ще му дадат шанса да премине във второто
ниво на увреждане в диапазона 71-90%. В тези
случаи комбинацията от високата степен на
две увреждания всяко от които от 50 и над 50%
плюс други увреждания под това ниво според
нас води до значителен по-тежък здравен
статус.
За така предложената методика получихме
подкрепа от д-р Иван Маджаров Председател
на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз /писмо № 262/30.07.2020/ .
2. Не се приема
2.
Служебно да отпадне записът в
експертните решения на ТЕЛК "няма право на
работа", тъй като е забрана за полагане на труд
в противоречие с Конституцията на РБ.
Чл.48. 48.
(1) Гражданите имат право на труд. Държавата
се грижи за създаване на условия за
осъществяване на това право.
(2)
Държавата
създава
условия
за
осъществяване на правото на труд на лицата с
физически и психически увреждания.

2. В действащата Наредба за
медицинската експертиза, както и в
предложения проект на изменение и
допълнение на същата наредба, няма
промяна в текста на чл. 78, в който е
регламентирано, че в своите решения
ТЕЛК и НЕЛК определят условията
на
труд,
противопоказани
за
здравословното
състояние
на
освидетелстваните лица. В случаите,
когато не се касае за дефинитивно
заболяване, лицата с увреждания
биват
трудоустроявани
при
необходимост. При дефинитивните
състояния текстът на ал. 4 гласи, че
лицето е в състояние да работи
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според
квалификацията
и
възможностите си.
Цитираният
от
вносителя
на
предложението израз „няма право на
работа“ не се съдържа в нито един
текст от нормативната уредба,
регулираща
медицинската
експертиза.
По отношение на експертни решения
с пожизнен срок на инвалидност,
издадени в миналото, когато е
съществувала практика да се вписва
„без право на работа“, не е възможно
по служебен път да се премахне тази
забрана за работа, тъй като
определянето на условията на труд,
противопоказани за здравословното
състояние на освидетелстваните
лица, не може да се осъществява
самостоятелно, без оценка на самото
здравословно състояние (чл. 78, ал. 1
от Наредбата за медицинската
експертиза).
3. Не се приема
3.
При придобиване на право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, настъпило в
рамките на срочен ТЕЛК, нормативно да бъде
уредено неговата безсрочност в законови и
подзаконови нормативни актове - поради
достъп до пенсионно-осигурителната система,
вкл. и с доп. и изм. в Закона за здравето.

3. Определянето на пожизнен срок на
експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК
е предмет на Закона за здравето и
предложената промяна не може да се
приеме на подзаконово ниво, тъй като
ще
се
създаде
нормативно
противоречие.
Понастоящем чл. 101, ал. 5 от Закона
за здравето гласи: „Видът и степента
на увреждане на лицата, придобили
право на пенсия за осигурителен стаж
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и възраст по чл. 68 от Кодекса за
социално осигуряване, се определят
пожизнено. Преосвидетелстването на
тези лица може да се извърши по
тяхно искане или по искане на
контролните органи на медицинската
експертиза.“
II. Съюз на слепите в
България
(Съюз на слепите в България)
1. Не се приема
1. Т.1 ОТ РАЗДЕЛ 3 – ПРИДОБИТАТА
ЛИПСА НА АКОМОДАЦИЯ НЕ КАСАЕ
САМО ЛИЦА ДО 40 Г. ВЪЗРАСТ. ТОВА Е
БАВЕН И ПОСТЕПЕНЕН ПРОЦЕС НА
ОТСЛАБВАНЕ НА НАГАЖДАНЕТО НА
ОКОТО, КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА ДО ОКОЛО
60 Г. ВЪЗРАСТ.
Т.2 РАЗДЕЛ.3
РАЗДЕЛ 4 И РАЗДЕЛ 5
ЦЕЛИЯТ РАЗДЕЛ 7.

1. Придобитата липса на акомодация
се получава при операция за
катаракта с и без поставяне на
интраокуларна леща или при
заболявания, засягащи цилиарния
мускул и самата леща (катаракта).
Придобитата лиспа на акомодация е
до 65 годишна възраст, тъй като
лицето физиологично акомодира до
65 годишна възаст, след която няма
акомодация. В ЧАСТ ПЕТА, раздел
III е дадена коректна оценка при
липса на акомодация за едното и за
двете очи.

2. Не се приема
2. Т.3 И Т.4 ОТ РАЗДЕЛ 8 – ТЕ НЕ КАСАЯТ
ЗРИТЕЛЕН ДЕФИЦИТ, А РИСКОВЕ, КОИТО
МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ВЪВ ВРЪЗКА С
ЛАЗЕРНОТО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДА СЕ
ОБУСЛАВЯТ ОТ САМИТЕ ХРОНИЧНИ
ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
В ИЗБРОЕНИТЕ ТОЧКИ НЕ СЕ КАСАЕ ЗА
ДУБЛИРАНЕ НА ОЦЕНКИ, А СЕ КАСАЕ ЗА
ОТДЕЛНИ
ОТПРАВНИ
ТОЧКИ
–
ОЦЕНКАТА ПО ЧАСТ 1 ЦЕНТРАЛНО
ЗРЕНИЕ
НЕ
ПОКРИВА
ИЗЦЯЛО

2. Относно риска при засягане на
централно и периферно зрение при
различни
очни
интрабулбарни
заболявания и при лазерни обработки
на ретината: при засягане на
централното зрение параметрите са
дадени коректно в таблица 1 на ЧАСТ
ПЕТА, Раздел I. При засягане на
периферното зрение параметрите са
дадени в ЧАСТ ЧЕТВЪРТА, раздел
II. Относно риска по отношение на
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ПОСОЧЕНИТЕ
ДЕФИЦИТИ,
КОИТО
ПРЕДИЗВИКВАТ
ЗАТРУДНЕНИЯ
В
ЗРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС КАТО ЦЯЛО.
III.
Българска
асоциация диабет;
постъпило и с рег. №
15-00-185 от 17.06.2021
г.

засягането на тъканта което се
отразява на периферното зрение се
дава коректно в ЧАСТ ПЕТА, раздел
VIII, т. 4.

(Българска асоциация диабет)
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ
ДИАБЕТ
защитава правата на над половин милион
български граждани с диабет и техните
семейства. Това са около 1,5 милиона
български граждани, които в различна степен
са засегнате от поредните промени в
Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).
През лятото на 2018 г. бе приета нова Наредба
за медицинската експертиза. Тя предизвиква
множество протести на хората с увреждания,
на национално представените организации от
НСХУ и на повечето пациентски организации
в страната. За коригиране на регистрираните в
изпитателния период проблеми в НМЕ,
ощетяващи хилади хора с увреждания, през
2019 година към МЗ бе сформирана Работна
група, която проведе редица обсъждания на
внесените предложения за оптимизиране на
НМЕ. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ
също внесе няколко конкретни предложения
за подобряване на Наредбата, които бяха
напълно подкрепени и от „Експертния съвет
по ендокринология и болести на обмяната“
към МЗ. Въпреки всички усилия накрая НМЕ
бе приета в своя първоначален вариант,
ощетяващ голяма част от българските
граждани с увреждания…!
Сега отново се прави пореден опит за
ощетяване на нови групи хора с увреждания,
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без да се отчитат реалните нужди и
ефективност на тяхното лечение. Очевидно
основната цел заложена и в тази поредна
промяна на Наредбата отново е „икономията“
на средства на НОИ, без да се отчита фаталния
ефект от това върху хиляди хора с
прогресиращи и множествени увреждания.
Нека припомним, че човекът с увреждане (за
разлика от здравите хора) има нужда от
множество допълнителни разходи – за
медикаменти,
доплащане
на
лечение,
диетолечение,
обучение,
вторична
профилактика, рехабилитация, физиотерапия,
психологическа помощ, редица допълнителни
изследвания, прегледи и консултации за
следене на здравословното си състояние и
зр…, които трябва да се провеждат
РЕДОВНО…!
Отделно ние, хората с диабет, освен за своите
многобройни
диабетни
увреждания
–
сърдечно-съдови, микро- и макроваскуларни
усложнения,
диабетна
полиневропатия,
ретинопатия, нефропатия, диабетно стъпало,
както и за нашите допълнителни, несвързани с
диабета заболявания и увреждания… (всяко от
които изисква разходи!) имаме нужда от
редовен самоконтрол на диабета – само
ежедневното поддържане на възможно найблизка до нормалните стойности кръвна захар
предпазва хората с диабет от по-нататъшни
усложнения,
чести
хоспитализации,
възникване
на
нови
увреждания,
инвалидизации и др.
В света вече е доказано категорично, че за
доброто лечение и поддържане на един добре
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контролиран диабет са нужни около 10 – 20
пъти по-малко средства, отколкото за диабет с
лош контрол и множество увреждания…!
С абсурдния пореден опит да се „икономисат“
пари от хората с увреждания, те се обричат на
много по-бърза инвалидизация, спиране от
работа, хоспитализации, залежаване и смърт, а
здравната ни система на множество
допълнителни разходи..!
Във връзка с изложеното НАСТОЯВАМЕ:
1. Не се приема
1. Да се коригира Наредбата за медицинската
експертиза така, че да се отчитат ВСИЧКИ
увреждания намаляващи работоспособността
на лицето. Ако това не се приеме предлагаме
да се коригират текстовете в Приложение № 2
– МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
ОТПРАВНИТЕ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА
ТРАЙНО
НАМАЛЕНАТА
РАБОТОСПОСОБНОСТ
(ВИДА
И
СТЕПЕНТА
НА
УВРЕЖДАНЕ)
В
ПРОЦЕНТИ, съобразно внесено предложение
от
всички
национално
–представени
организации на и за хора с увреждания в
Работната група към МЗ през 2019 година – за
т. III и т. IV.
2. Не се приема
2. Наред с това настояваме в ЧАСТ ДЕВЕТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – „Захарен диабет“ в
Приложение 1 на НМЕ да бъдат увеличени
процентите неработоспособност за хората с
диабет тип 2, лекувани с инсулин, защото те
реално имат нужда от много по-редовен
самоконтрол на диабета от останалите хора с
диабет тип 2. За целта предлагаме в точка 1.2

1. Има разлика в оценките за
заболяването Захарен диабет без
усложнение и при Захарен диабет с
едно, две или повече усложнения без
функционален дефицит. Когато има
усложнение от Захарен диабет с
функционален дефицит на прицелен
орган, оценяването се извършва по
съответната част от Приложение № 1
на НМЕ, касаеща съответния засегнат
орган.

2. В становището на Експертния
съвет по медицинска специалност
„Ендокринология и болести на
обмяната“ категорично е застъпено
мнението, че експертизата се прави за
да
се
оцени
здравословното
състояние на пациента и наличните
увреждания, които дават отражение
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да се добави подточка 1.2.4. на инсулиново
лечение – 50%.

върху работоспособността му, а не се
прави на база на провеждана терапия.
На специално организирана среща с
всички участници в работната група
по промени в НМЕ, касаещи Захарния
диабет, с участието на експерти по
тази медицинска специалност, се
изготвиха промените в текстовете и
процентите, касаещи Захарен диабет
тип 1 и Захарен диабет тип 2, които
бяха приети без възражение и от
представителя
на
Българската
асоциация диабет.

3. Приема
3. За диабет тип 1, както и при диабет с принцип
настъпили нелечими увреждания да се прилага
чл. 69, ал. 4 от НМЕ като текстът е допълнен
по следния начин –
(4) При дефинитивни състояния без
възможност за пълно или частично
възстановяване се определя пожизнен срок
на
инвалидността,
с
право
за
преосвидетелстване при влошаване на
здравословното състояние по преценка на
лекуващия лекар.

IV.
Асоциация
на
родители на деца с (Асоциация на родители на деца с епилепсия)
епилепсия
Забележка: В жълто са корекциите направени
от специалистите в тази област, както и научни
материали за доказателство на срока за
ремисия. Също така обръщаме внимание, че

се

по
3. Приема се предложението за
промяна в условията и реда на
определяне на пожизнен срок при
множествени увреждания, някои от
които не са дефинитивни, като в тази
връзка се създава нов чл. 69а в
Наредбата
за
медицинската
експертиза и се допълва чл. 56, ал. 3
от Правилника. Отделно е определен
пожизнен срок на инвалидност и за
множество
други
заболявания/състояния с безспорен
от
медицинска
гледна
точка
дефинитивен характер, описани с
отправните си точки в Приложение 1,
се описващи.

Приема
предложеният
вариант 2, посочен подолу
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след като детето или лицето продължава да
има пристъпи и не е в ремисия,
той
продължава да е човек с увреждане. За
улеснение са приложени два варианта:
1.
който е без въвеждане на новата
терминология за квалификациите- промените
са в жълт и зелен цвят.
2.
въведена е новата терминология за
квалификациите- промените са в жълт, зелен и
син цвят.
4. Епилепсия (според вида, тежестта и
честотата на пристъпите; с обективизация на
пристъпите):
4.1. Много редки - генерализирани пристъпи
(конвулсивни или неконвулсивни, фокални
пристъпи с вторична генерализация) и
фокални пристъпи (със или без нарушение на
съзнанието) през интервали над една година 30%;
4.2. Редки генерализирани конвулсивни
епилептични пристъпи без фокални (със или
без нарушение на съзнанието) през интервали
от месеци - 50 %;
4.3. Средно чести - генерализирани
епилептични пристъпи (конвулсивни или
неконвулсивни, фокални пристъпи с вторична
генерализация) през интервали от месеци, и
фокални пристъпи (със или без нарушение на
съзнанието) през интервали от седмици - 71%;
4.4.
Много
чести
генерализирани
епилептични пристъпи (конвулсивни или
неконвулсивни, фокални пристъпи с вторична
генерализация) през интервали от седмици, и
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фокални пристъпи (със или без нарушение на
съзнанието) през интервали от дни - 80 %;
4.5. Много чести и тежки - Генерализирани
конвулсивни
епилептични
пристъпи
(конвулсивни
или
неконвулсивни,
включително фокални пристъпи с вторична
генерализация) - ежеседмични - 95 %;
4.6.
Епилептични
синдроми
и
медикаментозно-резистентна епилепсия с
ежедневни и/или еженощни пристъпи - 100 %
с чужда помощ (СЧП).
Забележка 3. Заболяването епилепсия,
съгласно все още валидните критерии и
дефиниции на ILAE (Световната Лига за Борба
с Епилепсията) в различните си форми се счита
в ремисия, ако в продължение на 10 години,
последните 5 от които без медикаментозно
лечение, няма рецидив на епилептичните
пристъпи.
1. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, et al.
ILAE official report: a practical clinical definition
of epilepsy. Epilepsia 2014;55:475–482;
2. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, et al.
How long for epilepsy remission in the ILAE
definition? Epilepsia 2017;58(8):1486-1487;
3. Fisher RS, Cross JH, French JA, et al.
Operational classification of seizure types by the
International League Against Epilepsy: Position
Paper of the ILAE Commission for Classification
and Terminology. Epilepsia 2017; 58(4): 522-30.
4. Sillanpää M, Schmidt D, Saarinen MM, Shinnar
S. Remission in epilepsy: How long is enough?
Epilepsia. 2017;58(5):901-906.
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5. Wang X, He R, Zheng R, Ding S, et al. Relative
Seizure Relapse Risks Associated with
Antiepileptic Drug Withdrawal After Different
Seizure-Free Periods in Adults with Focal
Epilepsy: A Prospective, Controlled Follow-Up
Study. CNS Drugs. 2019; 33(11):1121-1132.
6. Национален консенсус за диагностика и
лечение на епилепсията. Българска неврология
2020; 21(1): 1-33.
Използваните термини за дефиниция на
заболяването „епилепсия” и класификация
на епилептичните пристъпи се базират на
приетите съответно през 2014 г. и 2017 г. от
ILAE дефиниция (вкл. и за епилепсия в
ремисия)
и
класификация
на
епилептичните пристъпи. Те са заложени и Приема се
в Националния консенсус за диагностика и
лечение на епилепсията от 2020 г.
4. Епилепсия (според вида, тежестта и
честотата на пристъпите; с обективизация на
пристъпите):
4.1. Много редки - генерализирани пристъпи
(конвулсивни или неконвулсивни, фокални
пристъпи с еволюция към двустранни
тонично-клонични) и фокални пристъпи (със
или без нарушение на съзнанието) през
интервали над една година - 30%;
4.2. Редки генерализирани конвулсивни
епилептични пристъпи без или с фокални (със
или без нарушение на съзнанието) без
еволюция към двустранни тонично-клонични
през интервали от месеци - 50 %;
4.3. Средно чести - генерализирани
епилептични пристъпи (конвулсивни или

Приема се изцяло този вариант със
използвана
терминология
и
дефиниция,
заложени
и
в
Националния
консенсус
за
диагностика
и
лечение
на
епилепсията от 2020 г.
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неконвулсивни, фокални пристъпи с еволюция
към двустранни тонично-клонични) през
интервали от месеци, и фокални пристъпи (със
или без нарушение на съзнанието) през
интервали от седмици - 70%;
4.4.
Много
чести
генерализирани
епилептични пристъпи (конвулсивни или
неконвулсивни, фокални пристъпи с еволюция
към двустранни тонично-клонични) през
интервали от седмици, и фокални пристъпи
(със или без нарушение на съзнанието) през
интервали от дни - 80 %;
4.5. Много чести и тежки - Генерализирани
конвулсивни
епилептични
пристъпи
(конвулсивни
или
неконвулсивни,
включително фокални пристъпи с еволюция
към
двустранни
тонично-клонични
ежеседмични - 95 %;
4.6. Епилептични синдроми, вкл. Епилептични
енцефалопатии
и
медикаментознорезистентна епилепсия с ежедневни и/или
еженощни пристъпи - 100 % с чужда помощ
(СЧП).
Забележка 3. Заболяването епилепсия,
съгласно валидните критерии и дефиниции на
ILAE (Световната Лига за Борба с
Епилепсията) от 2014 г. в различните си форми
се счита в ремисия, ако в продължение на 10
години, последните 5 от които без
медикаментозно лечение, няма рецидив на
епилептичните пристъпи.
Надявам се забележките, които са
направили доц. д-р Петя Димова,
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Председател на дружеството против
епилепсия, член на ILAE, невролог,
епилептолог в МБАЛ „Св. Иван Рилски“,
гр. София и доц. д-р Екатерина Витева,
МБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив да бъдат
взети на предвид.
Също така предлагаме да се преразгледат и
консултират със специалисти невролози и
психиатри, работещи в експертните
лекарски комисии и специалистите
невролози в тази област, критериите за
оценка на вид и степен на увреждане и
неработоспособност на лицата след 18
възраст с детска церебрална парализа и
психиатрични заболявания.
За състоянието на децата в психиатричният
спектър, становище са предоставили
колегите от БАЛИЗ.
V.
Асоциация
на
родителите на деца с
увреден слух

Лицата до и над 16г. възраст, които
боледуват с диагноза ДЦП се
оценяват
според
степента
на
увреждане на болестта по т.2, ЧАСТ
СЕДМА на НМЕ, която е достатъчно
изчерпателна и точна.

(Асоциация на родителите на деца с увреден
слух)
Предлагаме на вашето внимание някои от
проблемите, свързани с предложените
промени и информация относно медицинските
критерии за степените на загуба на слуха.
I.
Медицинските критерии:
> Медицинските критерии за лека, средна
и тежка загуба на слуха и техните диапазони,
цитирани в изпратено становище до работната
група на НОИ от Проф. Д-р Джамбазов през
2019 г.:
- от 35/40 до 60 децибела - лека
- от 61 до 80 децибела - средна
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- от 81 децибела на по-доброто ухо за
500-40000 херца - тежка
> Класификация на слуховите нарушения
според Световната здравна организация
(СЗО).
Слухов праг (в децибели), Степен на
слухова загуба. Способност на човек да чува
реч
- 0-25 dB - Норма - Не изпитва трудности.
- 26-40 dB - Лека - Изпитва трудности
при чуването на тиха реч и разговори в шумна
обстановка.
- 41-55 dB - Умерена - Изпитва трудности
в разбирането на разговорна реч, особено при
съпътстващ околен шум. За да бъде чута речта
от телевизия или радио, е необходимо
допълнително усилване на звука.
- 56-70 dB - Умерено-тежка - Значително
е засегната яснотата на речта. Тя трябва да е
силна, за да бъде чута. Възможни са
затруднения при разговори, водени с повече от
един събеседник.
- 71-90 dB - Тежка - Невъзможност да се
възприема реч с нормална сила. Изпитват се
трудности при чуването на силни звукове
(речеви) и звуци (отоколната среда).
Възможно е да се чуват само силни викове или
технически усилена реч.
- 91+ dB - Дълбока - Невъзможност ясно
да се възприеме и разбере реч дори и чрез
техническо усилване.
- Тотална глухота - Невъзможност да се
чува.
> Публикация на Доц. Д-р Дончев,
аудиолог, ВМА - София
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- Нормален слух - До 20 dB-човек е в
състояние да чува шепот от разстояние до 6м.
- Социално адекватен слух- до 35 dBПациентът чува и разбира добре говор в
обичайна звукова среда, но изпитва
затруднения в трудна слухова ситуация, като
околен шум или групов говор.
- Тежко чуване - до 60 dB- Пациентът е с
трайни слухови затруднения, думите се
възприемат
непълно
или
погрешно.
Наложително е слухопротезиране.
- Практическа глухота- до 90 dB- Може
да се чува човешки глас, когато се говори
много силно, но е невъзможна или в найдобрия случай силно ограничена способността
да се разбере каквото и да е.
- Глухота - над 90 dB- Възможно е да се
възприемат много силни звуци и то от близко
разстояние, като често се касае за смесване с
вибрации.
> Аудиометрия, Л. Шишков, Медицина и
Физкултура
- Социално адекватен слух- до 30 dB за
говорните честоти
- Тежко чуване- 30- 60 dB за говорните
честоти
- Практическа глухота- 60- 90 dB за
говорните честоти
- Глухота- пълна липса на слух или
наличието на остатъчен слух над 90 dB за
говорните честоти.
II. Проблеми
Наредбата.

свързани

с

текстовете

в
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1.
В Асоциацията са получени сигнали от
родители на деца и хора с увреден слух, според
които ТЕЛК комисиите в страната по различен
начин тълкуват текстовете по наредбата и за
хора с една и съща загуба на слуха се
получават различен процент.
2.
Издаваните ТЕЛК решения са със срок
от 1, 2 или 3 години, а при лицата с увреден
слух, глухотата е необратим процес и по-скоро
има влошаване на слуха, отколкото
подобрение.
3.
В предложението един голям диапазон
от 66 до 90 dB се приравнява на една оценка,
което не е коректно. Комуникационните
умения на човек с чуваемост над 60 децибела
се различават от тези на човек с чуваемост над
80 децибела.
4.
В наредбата се определя проценти вид
и степен на увреждане на база медицински
показатели при загуба на слуха в децибели и не
считаме, че има необходимост от корекция от
20 dB, тъй като това не води до обективно
определяне на процентите. Слуховата протеза
подпомага хората с увреден слух, според
индивидуалните възможностите за чуваемост
в децибели и честоти според увреждането на
слуховия анализатор. Отбелязваме и факта, че
с корекция на показателя на полезно действие
на слуховата протеза с 20 dB, не е приложима
за всички диапазони загуба на слуха и зависи
от вида на слуховата протеза. Например: при
хора с над 90 dB слухопротезирани със слухов
апарат, не се покриват говорните честоти и
това не дава обективна оценка на загубата на
слуха в проценти. При хора с Кохлеарна
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имплантна система се подобрява чуваемостта,
но отново зависи от индивидуалните
възможности на лицето.
Считаме, че с предложените корекции от нас в
диапазоните в децибели и проценти ще се
постигне по-обективна оценка за слуховата
загуба и възможностите за пълноценен живот.
IV. В част трета „Ушни, носни и гърлени
(УНГ) заболявания":
а) в раздел I „Слухов анализатор“ се
правят следните изменения: аа) точка 2 се
изменя така:
„2. Намаление или загуба на слуха:
2.1. намаление на слуха:
2.1.1.
от 36 до 45 dB-15%;
2.1.2.
от 46 до 55 dB-35%;
2.1.3.
от 56 до 65 dB - 50 %;
Не
се
приема
По т. 2.2. загуба на слуха (от 66 до 90 dB СЗ) промяната в т. 2.2
- 60 %. предлагаме следната редакция на:
"2.2. загуба на слуха:
"2.2.1. от 66 до 75 dB СЗ - 60 %
2.2.2. от 76 до 90 dB СЗ - 75 %."
2.3. пълна загуба на слуха (над 90 dB СЗ глухота) - 91 %
Относно текста:
"Оценката на функционалния дефицит на
слуховия анализатор се прави след изследване
на тонална прагова аудиометрия (костна и
въздушна проводимост) с оглед кохлеарен
резерв и възможност за слухопротезиране, с
корекция на показателя на полезно действие на
слуховата протеза с 20 dB, като се ползва
таблицата на Клодил Портман. При трудова
злополука и професионални увреждания,

Предложената промяна не отговаря
на становището на Експертния съвет
по специалността УНГ болести,
подписано от проф. д-р Карен
Джамбазов – Главен координатор на
съвета, изискано в процеса на
изготвяне на проекта за промяна на
Приложение №1. Становището на
Експертния съвет е съобразено и с
предложение от г-жа Мария Кръстева
- представителна АРДУС. В своето
становище
от
04.11.2019
г.
Експертният съвет е предложил
конкретни текстове за промяна, с
оглед постигане на по-голяма точност
при обхващане на патологията.
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доказани с Протокол за професионално
разследване от НОИ, не се прави корекция с
КПД, а се изчислява направо от таблицата".
Предлагаме да отпадне следния текст:
"Оценката на функционалния дефицит на
слуховия анализатор се прави след изследване
на тонална прагова аудиометрия (костна и
въздушна проводимост) с оглед кохлеарен
резерв и възможност за слухопротезиране, с
корекция на показателя на полезно действие на
слуховата протеза с 20 dB, като се ползва
таблицата на Клодил Портман." и да се запази
частта касаеща трудова злополука и
професионални увреждания: "При трудова
злополука и професионални увреждания,
доказани с Протокол за професионално
разследване от НОИ, не се прави корекция с
КПД, а се изчислява направо от таблицата."
(следва таблицата)
Пояснение към таблицата:
а) в първи и втори хоризонтален ред са
посочени разстоянията в метри (ш), от които
по-слабо чуващото ухо възприема разговорна
и шепотна реч;
б) в трети хоризонтален ред е посочена
акустичната загуба в децибели на по-слабо
чуващото ухо;
в) в първа и втора колона са посочени
разстоянията в метри, от които по- добре
чуващото ухо възприема разговорна и
шепотна реч;
г) в трета колона е посочена акустичната
загуба в децибели на по-добре чуващото ухо;
д) в пресечните точки на вертикалните и
хоризонталните
линии
на
различните
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стойности на слуховъзприемането на двете
уши е обозначен процентът на намалената
работоспособност."
бб) точка 3 се заличава
Моля, да бъде разгледано нашето
предложение за промени в Медицинската
експертиза, с които целим постигането на поефективна оценка на трайно намалената
работоспособност и на вида и степен на
увреждане в проценти при хората с увреден
слух.“.
VI.
Национално
сдружение
на
работодателите
на
хората с увреждания

(Национално сдружение на работодателите на
хората с увреждания)
Издадените експертни решения преди години,
с пожизнен срок, при определяне на условията
на труд, противопоказни за здравословното
състояние на освидетелстваните лица: за
„всякакъв труд” или с текст „без право на
труд”, спрямо хората с увреждания са акт на
дискриминация по признак „увреждане” и
ограничава правата на гражданите с увреждане
при упражняване на правото им на труд. Дори
работодател да има желание да назначи на
работа лицето (в т.ч. при работа от разстояние
с новите технологии), административния акт –
експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, е
пречка.
В
същото
време
тази
дискриминационна норма обрича лицата с
увреждания да не бъдат активна страна и да
разчитат единствено на социални помощи и
пенсии. Не малка част от тези граждани са с
нужната квалификация и образование и
възможности да полагат труд. Трудовото
законодателство в страната е достатъчно
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гъвкаво и позволява почасова работа и
различни форми на заетост.
Съгласно Закона за здравето и Наредбата за
медицинската
експертиза
на
работоспособността, органи по експертизата
на работоспособността, чиито предписания са
задължителни за изпълнение са: лекуващият
лекар/стоматолог, ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК. В
резултат на издадени стари експертни решения
на ТЕЛК и НЕЛК с пожизнен срок, в
множество решения в т.12 „Противопоказни
условия на труд” е записан текст: „всякакъв
труд” или „без право на труд”. Експертните
решения на ТЕЛК и НЕЛК
са
административен акт, издаван от институции
към Министерството на здравеопазването, на
основата на който хората с увреждания
ползват права, в това число и да упражняват
правото на труд.
Във връзка с горното п р е д л а г а м е: Не се приема
1.
В
нормативната
уредба
и
поднормативната уредба да се регламентира в
преходни и заключителни разпоредби на
Наредбата за медицинската експертиза, че
„В издадените от ТЕЛК и НЕЛК пожизнени
експертни решения, в точката определяща
противопоказанията на труд, думите „без
право на труд” или „всякакъв вид труд” се
считат за заличени по служебен път.
2.
В
тези
случаи
лицата
в
работоспособна възраст, които нямат
определени противопоказания на труд,
могат да подадат заявление пред ТЕЛК и
НЕЛК, да им бъдат преосвидетелствани
единствено противопоказните условия на

В
действащата
Наредба
за
медицинската експертиза, както и в
предложения проект на изменение и
допълнение на същата наредба, няма
промяна в текста на чл. 78, в който е
регламентирано, че в своите решения
ТЕЛК и НЕЛК определят условията
на
труд,
противопоказани
за
здравословното
състояние
на
освидетелстваните лица. В случаите,
когато не се касае за дефинитивно
заболяване, лицата с увреждания
биват
трудоустроявани
при
необходимост. При дефинитивните
състояния текстът на ал. 4 гласи, че
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труд, съобразно заболяването им,
промяна на другите показатели
пожизненото експертно решение.

без
от

Мотиви: Забраната за полагане на труд е в
противоречие с Конституцията на РБ.
3.
Чл.48.
48.
(1) Гражданите имат право на труд. Държавата
се грижи за създаване на условия за
осъществяване
на
това
право.
(2) Държавата създава условия за
осъществяване на правото на труд на
лицата с физически и психически
увреждания.
Предложението е в контекста на чл.27 от
Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания и в контекста на препоръките на
Комитета за хората с увреждания на ООН за
изпълнение - параграф 10 и параграф
58,буква”а” от препоръките за България.
ТЕЛК и НЕЛК са единствените компетентни
органи, които могат да дават мнение относно
противопоказните условия при полагането на
труд за конкретното лице. Но те нямат право
да се произнасят и дискриминират хората с
увреждания дали могат да работят.
При
необходимост
сме
готови
да
предоставиям копия на действащи ЕР на
ТЕЛК/НЕЛК с дискриминационни текстове по
отношение упражняване правото на труд на
хората с увреждания в резултат на записани
противопоказни условия на труд в т.12 от
експертните решения: „баз право на труд” или
„всякакъв труд”.

лицето е в състояние да работи
според
квалификацията
и
възможностите си.
Цитираният
от
вносителя
на
предложението израз „няма право на
работа“ не се съдържа в нито един
текст от нормативната уредба,
регулираща
медицинската
експертиза.
По отношение на експертни решения
с пожизнен срок на инвалидност,
издадени в миналото, когато е
съществувала практика да се вписва
„без право на работа“, не е възможно
по служебен път да се премахне тази
забрана за работа, тъй като
определянето на условията на труд,
противопоказани за здравословното
състояние на освидетелстваните
лица, не може да се осъществява
самостоятелно, без оценка на самото
здравословно състояние (чл. 78, ал. 1
от Наредбата за медицинската
експертиза).
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VII.
Българска
асоциация за лицата с
интелектуални
затруднения

(Българска
асоциация
за
лицата
с
интелектуални затруднения)
Съгласни сме с предложените промени в
Раздел 2. част II „ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ“ от
Проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Наредбата
за медицинската експертиза, във връзка с
въвеждането на по-правилна терминология.
Наред с това:
1)
Смятаме, че е необходимо да се 1. Не се приема
прецизира използваната терминология и
критериите за определяне на степен на тежест
в част ВТОРА „ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ",
раздели И, V, IX. Терминологията трябва да
бъде в съответствие на Международната
класификация на болестите (МКБ 10), която е
официално приета в страната и с
Международната класификация на болестите
(МКБ-11), обявена от СЗО на 18.06.2018 в
Женева, Швейцария, която влиза в сила от
01.01.2022 г.
Въвеждането на алтернативни понятия заедно
с действащите в психиатрична номенклатура и
класификации е некоректно и води до
объркване в редица професионални общности.
В
допълнение,
посочените
текстове
противоречат на вече приети нормативни
актове като Закона за предучилищно и
училищно образование, Закона за хората с
увреждания. Закона за социалните услуги и
подзаконовите нормативни актове към тях.

1. Решенията на органите на
медицинската
експертиза
се
постановяват според номенклатурата
на действащата МКБ-10. Не следва да
се приема терминология от невлязла в
сила класификация - МКБ-11.
Предложеното понятие „нарушение в
интелектуалното развитие“ не се
съдържа в МКБ-10. В нея е заложено
понятието „умствена изостаналост“,
както
и
„Генерализирано
разстройство на развитието“ и
„Детски аутизъм“.
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В част II „ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ"
цитираните раздели са формирани по неясен
принцип, например „Умствена ограниченост"
(раздел II) и умствена изостаналост в раздел
IX, „Аутистично разстройство" (раздел V) и
„Генерализирани разстройства на развитието"
(раздел IX). Предлагаме понятията „умствена
ограниченост" и „умствена изостаналост" да се
заменят с „нарушение в интелектуалното
развитие", съгласно новата терминология,
въведена от СЗО (МКБ-11).
2)
В посочените раздели има смесване на 2. Не се приема
клинични и функционални критерии, като
функционалните са неясно дефинирани.
Критериите трябва да бъдат разглеждани в
система, а не изолирано. Необходимо е да се
въведе единен принцип за определяне на
степента на увреждане.
В МКБ – 11 описанието за нарушение в
интелектуалното развитие се характеризира
със значително под средното ниво на
интелектуално функциониране адаптивно
поведение, въз основа на индивидуално
прилагани стандартизирани текстове или чрез
сравними поведенчески показатели по
отношение на: езиково и говорно развитие,
умения за самообслужване и самостоятелност
и нуждата от подходяща подкрепа.
3)
Формулата за комбиниране на тежест 3. Не се приема
на увреждания, само когато са налице поне 50
% по някое от тях, е ощетяваща за много хора,
за които комбинацията от увреждания води до
сериозни затруднения, независимо от това, че

2. Въведените критерии за оценка клинични и функционални, са
взаимно свързани. Информацията,
получавана чрез тях, изисква
участието на различни специалисти,
работещи с психично болните психиатри, други лекари, психолози,
социални
работници,
трудотерапевти и др. Така се оформя ясна
картина по отношение основните
критерии
за
оценката
на
функционалния дефицит, респ. на
процента ТНР/ВСУ и нарушената
социална адаптация на психично
болния. Следователно тези критерии
и сега работят в система.
3. Предложението касае Приложение
№ 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за
медицинската експертиза.
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само по себе си всяко от уврежданията не е
достигнало прага 50 %. Оценката на
увреждането трябва да се извършва по начин,
който отчита всички затруднения на човека в
ежедневието, без да го лишава от нужната му
подкрепа В този смисъл не е приемливо да се
поставя граница за комбиниране на състояние
и увреждания, формално фиксирани по
някакъв праг на тежест. Без да правим
съпоставки с други увреждания, трябва да се
има предвид, че интелектуалното затруднение
е състояние, което съпътства целия живот, и
човекът има нужда от постоянна подкрепа.
БАЛИЗ настоява да бъдат преразгледани и
преработени посочените раздели, като
Министерство на здравеопазването включи в
процеса националните консултанти по детска
психиатрия и други водещи специалисти. По
този начин ще бъдат гарантирани правата и
възможностите за развитие на децата и лицата
с интелектуални затруднения. Прилагането на
МКБ 11 унифицира създаването, кодирането и
използването на информация за новите
диагностични и терапевтични процедури,
осигурява съвместимост със съвременните
електронни
здравни
приложения
и
информационни системи с цел пресичане на
злоупотребите с краткосрочните обезщетения
за временна нетрудоспособност, инвалидните
пенсии, придобиване на права за социални
помощи и услуги.

Приложение № 2 от Наредбата не е
обект на обсъждане и промените в
проекта за изменение и допълнение
на НМЕ и евентуална промяна на този
текст изисква преминаване през
цялостната законова процедура на
приемане. Точка III от Приложение №
2 в тази си редакция беше обект на
такова самостоятелно разглеждане и
преминаване през цялата процедура
на нормативна промяна, включително
междуведомствено съгласуване и
провеждане
на
обществени
консултации в периода 18.07.2020 г. –
31.07.2020 г. Допълнението на НМЕ в
тази част е прието с ПМС № 241 от
2020 г. за допълнение на Наредбата за
медицинската експертиза и е
обнародвано в ДВ, бр. 79 от 2020 г., в
сила от 08.09.2020 г.
Точка IV от Приложение № 2 в тази
си редакция беше обект на
самостоятелно
разглеждане
и
преминаване през цялата законова
процедура на нормативна промяна,
включително представени мотиви,
междуведомствено съгласуване и
провеждане
на
обществени
консултации в периода 21.03.2019 г. –
21.04.2019 г.
Промяната на НМЕ в тази част е
приета с ПМС № 139 от 2019 г. за
изменение
и
допълнение
на
Наредбата
за
медицинската
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експертиза и е обнародвано в ДВ, бр.
46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ХРИСТИНА ГЕТОВА
Съгласували:
Д-р Тома Томов, заместник-министър, “, подпис ……………….; дата ……………..2021 г.
Д-р Димитър Петров, заместник-министър, “, подпис ……………….; дата ……………..2021 г.
Д-р Ивиан Бенишев, директор на Д МД, подпис ……………….; дата ……………..2021 г.
Изготвили:
Д-р Цветолюба Генкова, началник отдел в Д „МД“, “, подпис ……………….; дата ……………..2021 г.
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